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Konceptuální struktury jako nástroj reprezentace znalostí

Předložená diplomová práce je napsána na velmi obtížné téma. Cílem bylo 
vymezit a popsat základní principy konceptuálních grafů a možnosti jejich 
využití pro reprezentaci znalostí. Konstatuji, že cíl práce se i přes jeho náročnost 
podařilo zcela naplnit. 

Práce odpovídá svým obsahem zadání a rozsahem (148 str.) značně 
překračuje obvyklý standard. Text je adekvátně strukturován do kapitol a 
subkapitol. Za výbornou je možno označit celkovou grafickou a jazykovou 
úroveň předložené práce. Zvláště je třeba ocenit vypracování několika desítek 
zobrazení popisovaných konceptuálních grafů.

Použitá literatura je rozsáhlá – seznam čítá 118 většinou cizojazyčných 
vědeckých článků a monografií, které autorka k tématu vyhledala a 
prostudovala. V textu nechybí adekvátní citace a odkazy na zdroje.

Z obsahového hlediska nemám k práci žádné výhrady. Autorce se podařilo 
z dostupné literatury zpracovat velmi pěkný přehled teorie a aplikačních 
možností konceptuálních grafů včetně praktických ukázek. Souhlasit lze též se 
závěry, které autorka fundovaně učinila.

Předložená diplomová práce prokazuje vynikající orientaci autorky v tématu a
schopnost zpracování kvalitního textu na základě studia rozsáhlé literatury.
Autorka pracovala velmi samostatně a systematicky včetně formulací vlastních 
hodnocení.

    Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji výborně. 

3. 9. 2016                                      Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=bdc853c9ff73d1c996b4ef004bf766cb&tid=&do=main&doo=detail&did=106876


Aspekt kv. práce

Vysvětlení hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

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

35 bodů

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

15 bodů

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)

20 bodů

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

15 bodů

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

5 bodů

CELKEM 90 bodů
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