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Cíl práce:

Cíl kvalifikační práce diplomantka skvěle naplnila.

Struktura práce a obsahové záležitosti:

Téma diplomantky déle zrálo v jejích úvahách, a proto na celé práci je vidět jistá 
zralost a komplexní vidění problému v širších souvislostech, stejně pak vyvážené 
závěry, cesta za cílem práce, který byl naplněn. 

Diplomantka se na téma déle připravovala, učinila celkem podrobné rešerše, 
konzultovala, ale zároveň přicházela se samostatnými a kreativními pojetími, 
realizovala vlastní experimenty a vše uspořádala do velmi čtivé práce, které není 
v podstatě z mé strany co vytýkat. Byl jsem s průběžnou její prací spokojen a jsem 
velmi potšen výsledkem předkládaného díla.

Téma je kromě odbornosti a zařazení do informačního směru oboru INSK navíc velmi 
aktuální a ukazuje informační společnost i z pohledu jistých kontroverzí, které 
s sebou tato moderní společnost přináší, kdy díky svobodnému internetovému 
prostředí může být narušena  svoboda jednotlivce v jiných souvislostech a informace 
o něm zveřejněné a agenty vyhledávacích nástrojů kdykoliv vyhledatelné mohou být 
pod tlakem času pro něj obtěžující a nežádoucí. Tato sonda realizovaná skvělou
diplomovou prací přináší nejen řadu odpovědí, ale nastoluje i řadu otázek.

Výběr informačních pramenů:

Bez výhrad. Velmi kvalitní.

Stylistická a gramatická úroveň práce:

Dílo je odborné a zároveň čtivé.



Formální a grafická úprava práce:

Na vysoké úrovni, diplomantka je v této oblasti velmi pečlivá.

Doplňující formulář hodnocení:

Hodnocení dipl. prací

Bodový zisk za práci Hodnocení

0-50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 bodů Dobře (3)

61-80 bodů Velmi dobře (2)

81-100 bodů Výborně (1)

Diplomové práce

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky 
práce, splnění zadaného úkolu, využití 
výzkumných metod apod.

0-40 bodů /  38

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro informační 
vědu v ČR

0-20 bodů /  19

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v 
textu, korektnost citování; hodnotí se využití 
cizojazyčných pramenů; ( v případě plagiátů je 
student vyřazen ze studia bez další obhajoby)

0-20 bodů /  20

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování, rozsah práce

0-15 bodů /  15

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod.

0-5 bodů /  5

CELKEM max. 100 bodů / 97



Závěr:   

Práci doporučuji k obhajobě v hodnocení výborně.  Také vzhledem ke kvalitě díla 
doporučuji některé části opublikovat. Diplomantka také může zvážit, zda by 
neuvažovala o rigorózní práci s podobným tématem, neboť by to bylo záslužné pro 
obor Informační studia a knihovnictví a zároveň užitečné pro její profesní uplatnění.

V Praze, 23.1.2016                                                        Richard Papík, v.r.


	

