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Cílem  předložené  diplomové  práce  bylo  zhodnotit  rozdíly  ve  vnímání  a  zacházení  s klasickým 
a elektronickým  textem a zjistit přístup uživatelů z akademického prostředí ke  čtení elektronického 
textu. 
  
Obsahová stránka práce 
 
Autorka  si  zvolila  aktuální  a  prakticky  zaměřené  téma,  kterému  se  věnovala  již  ve  své  bakalářské 
práci. V úvodních kapitolách se velmi podrobně zabývá fenoménem čtení. Popisuje jeho fyziologické 
mechanismy a dále různé metody a způsoby čtení, uplatnitelné na klasický i elektronický text. Na tuto 
část  navazuje  popisem  specifických  aspektů  čtení  obou  typů  textu, a  analyzuje  rozdíly mezi  prací 
s klasickým  a  elektronickým  textem.  V dalším  textu  se  podrobně  věnuje  problematice  čtení  textu 
elektronického, a analyzuje jeho výhody i nevýhody.    
 
Ve  druhé  části  práce  se  pak  autorka  věnuje  převážně  problematice  vnímání  elektronického  textu 
a zařízením,  na  kterých  lze  elektronické  dokumenty  číst.  Zde  velmi  pěkně  shrnuje  nejvýznamnější 
čtečky elektronických  knih, dostupné na  českém  trhu,  a hodnotí  je podle  kritérií,  která odpovídají 
dříve  uvedeným  specifickým  vlastnostem  elektronického  textu.  Ve  výčtu  jsou  zahrnuty  jak  fyzické 
čtečky, tak čtečky softwarové, aplikovatelné na různá koncová zařízení, a čtečky dostupné online. 
 
Na závěr autorka prezentuje průzkum čtení klasických a elektronických textů, který uskutečnila mezi 
studenty ÚISK FF UK a MFF UK.  
 
Po obsahové  stránce byl  cíl práce  splněn, autorka podává ucelený pohled na danou problematiku. 
Díky dlouhodobému  zájmu o  tuto oblast velmi podrobně a komplexně  shrnuje problematiku  čtení 
a analyzuje  ty aspekty,  které  jsou pro práci  s textem nejvýznamnější. Autorka  se  také  velmi dobře 
orientuje v široké nabídce produktů pro  čtení elektronických  textů. V této práci dokázala podrobně 
popsat a analyzovat obě oblasti, a na  základě  těchto poznatků provést uživatelský průzkum. Práce 
poukázala  na  zcela  nový  trend  ve  čtení  beletristických  i odborných  textů  a na  čtení  v elektronické 
podobě. Provedený průzkum prokázal, že  i přesto, že  jsou tato zařízení v ČR dostupná  jen relativně 
velmi krátkou dobu, je jejich oblíbenost značně vysoká.  
 
Jedinou  oblastí,  která  v práci  paradoxně  působí  rušivěji,  je  rozsáhlá  analýza  čteček  elektronických 
knih. Přestože  jsou kapitoly velmi dobře strukturované a poznatky  jsou často v závěru shrnuté, bylo 
by  pro  přehlednost  zajímavé  sestavit  souhrnný  přehled  nejvýznamnějších  funkcí  všech  těchto 
softwarů a zařízení. Nebylo by to složité zejména z toho důvodu, že autorka každý produkt hodnotí 
dle stejných kritérií, ovšem jejich přehledný souhrn v práci chybí. 
 
Dále  bych  ráda  okomentovala  zpracování  uživatelského  průzkumu.  Dle  mého  názoru  byl  celý 
průzkum  velmi  pečlivě  připraven,  o  čemž  svědčí  oslovení  studentů  nejen ÚISK,  ale  také MFF UK, 
a také pečlivé provedení předvýzkumu mezi 10 respondenty. Přesto, dle mého názoru a s ohledem na 
kontext celé práce, v průzkumu chybí otázky na subjektivní pocit vnímání elektronického  textu  tak, 



jak  je  teoreticky popsáno např. v kapitole 4.5. Dále otázky,  týkajících se využívání odborných,  resp. 
elektronických,  textů  (zejm.  ot.  č.  6  a  8),  jsou  dle mého  názoru  trochu  nejednoznačné,  protože 
nezohledňují povahu a délku  textu a účel,  za kterým  je  čtenář využívá. Dle mého názoru bude mít 
čtenář jiný přístup ke čtení (resp. vytištění) elektronických odborných knih, a článků z elektronických 
časopisů.  Toto  může  být  také  důvod,  proč  se  nenaplnila  druhá  autorčina  hypotéza,  týkající  se 
preference odborných textů v elektronické podobě. Připomínky bych též měla k otázkám č. 13 a 14. 
Zde postrádám variantu odpovědět na otázku negativně, tj. „texty v elektronické podobě nepreferuji 
vůbec“, resp. „na textech v elektronické podobě mi nevadí nic“.  
 
Jazyková a formální stránka práce 
 
Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, je velmi čtivě napsána, bez výraznějších překlepů 
či gramatických nebo stylistických nedostatků.  Přesto se v textu překlepy vyskytují, avšak nijak neruší 
jinak velmi dobře zpracovaný text. Taktéž bych autorku upozornila na často se vyskytující osamocené 
předložky a spojky na konci řádku.  
 
Členění  textu  na  kapitoly  je  logické  a  přehledné,  text  na  sebe  plynule  navazuje.  K přehlednému 
členění  také přispívají shrnutí  informací za  těmi kapitolami, které  jsou více  rozčleněny. Pouze bych 
autorce doporučila sjednotit jejich název („Shrnutí“ vs. „Souhrn“). Autorka také velmi zřetelně využívá 
citace a odkazy v textu a taktéž závěrečný bibliografický soupis je pěkně zpracován.  
 
Závěrečné hodnocení práce 
 
Po obsahové stránce byl cíl práce splněn. Autorka se v tématu velmi dobře orientuje, prokázala velmi 
dobré analytické schopnosti a znalost související problematiky. Také po jazykové i formální stránce je 
práce na velmi dobré úrovni.  Celkový dojem z předložené práce je výborný. 
 
Témata k obhajobě 
 

 V práci  se  věnujete  také  softwarovým  a  online  čtečkám  elektronických  dokumentů,  ale 
v průzkumu mi výraz „čtečka“ evokoval jen fyzická zařízení. Máte informace o tom, do jaké míry 
jsou využívány i tyto softwarové produkty?  

 Jaké  jsou Vaše osobní preference ohledně čtení beletristického a odborného textu? Preferujete 
klasickou nebo elektronickou formu? 

 Které  z Vámi  vyzkoušených  zařízení  je,  dle  Vašeho  názoru,  uživatelsky  nejpřívětivější  a  které 
vlastnosti k tomu přispívají? 

 
Klasifikace 
 
I  přes  výše  uvedené  připomínky  diplomovou  práci  doporučuji  k obhajobě  a  navrhuji 
klasifikaci „výborně“ (1). 
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