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1. Obsah a struktura práce 

Obsahové zaměření práce vítám, neboť je příslibem debaty o společensky významném 

tématu. Současně nabízí příležitost pro formulaci postřehů o oborově významných tématech 

(např. v souvislosti s informálním učením, rolí médií v učení se či vývoji občanské 

společnosti jako sféry učení). Základní konstrukce textu práce je logická a jak to naznačuje 

pohled do Obsahu, dotýká se řady významných aspektů sledovaného problému.  

 

2. Odborná úroveň 

Jako hlavní metoda práce s daty je uvedena obsahová analýza, aniž by bylo konkretizováno, 

na co se v rámci této metody přesně autorka zaměřovala.  

Práce má výrazně popisný charakter. Šlo by vést debatu, nakolik přináší skutečnou analýzu a 

nakolik zůstává na rovině přehledu organizací a informačních zdrojů, který není konstruován 

podle jasných, zdůvodněných a ve všech sledovaných případech zohledňovaných kritérií. 

Soubory informací, které čtenář nachází u jednotlivých probíraných organizací a informačních 

zdrojů, jsou nejednou nesourodé, což by do jisté míry nemuselo být bráno jako zásadní 

nedostatek, ale jen za předpokladu, že by k této skutečnosti byla vedena rozprava.  

Na okraj: Nepříliš zřejmé se jeví rozlišení hypertextu a psaného textu (myšlen byl 

pravděpodobně tištěný text) uvedené na s. 9. Dále upozorňuji na poněkud nejasný odkaz na 

„několik posledních měsíců“ na s. 25 – jaké období je zde přesně míněno?  

Nevyužita zůstala příležitost pracovat s vybranými oborovými tématy, jejichž příklady jsou 

uvedeny v bodě 1 tohoto posudku. 

 

3. Práce s literaturou 

Standardní není uvádění adres webových stránek v odkazech, jak se s nimi setkáváme na s. 23 

nebo 35.  



Odkazy na použitou literaturu jsou místy skoupé, někdy se v práci objevuje třeba i celá série 

konkrétních informací, aniž by za nimi následoval odkaz na zdroj(e), jako příklad zde lze 

uvést první odstavec s. 20, první dva odstavce na s. 23 nebo prostřední odstavec s. 30.  

V Soupisu bibliografických citací jsou nejednotně uvedeny údaje o pořadí vydání některých 

uvedených publikací.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafické zpracování textu je standardní. Rušivým faktorem je jen občas absentující mezera po 

tečce na konci věty. Znak „%“ je na s. 19 psán v rozporu s normou bez mezery po číslici.  

 

5. Jazyková úroveň 

Místy se objevují problémy v interpunkci. Při jazykové korektuře unikly některé chyby (např. 

v předposledním souvětí na s. 18). Na několika místech se objevuje jazyk, který je spíše 

hovorový než odborný (s. 31 a 40).
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6. Podnět k rozpravě 

Na s. 52 je použito mezinárodní srovnání, což je v práci ojedinělý případ. Proč nebylo 

mezinárodní srovnávání použito ve větším rozsahu?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako pokus o vstup na pole, jež jistě zaslouží odbornou reflexi. 

Podoba předložené práce je však ve více ohledech jen předstupněm přehledné analýzy jdoucí 

do potřebné hloubky, která je očekávána od závěrečné kvalifikační práce. Celková úroveň 

předložené práce je pod minimálním standardem stanoveným pro bakalářské práce. Proto 

práci nedoporučuji k obhajobě. 

 

27. 8. 2016        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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 „Je skvělý...“, „úžasně srozumitelně“.  


