
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Využívání hlasových systémů a jejich 
uplatnění v informační společnosti 

Autor bakalářské práce:

Petr Laštovička

Vedoucí bakalářské práce:  

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Navrhované hodnocení:   výborně 

Cíl práce:

Splněn.

Struktura práce a obsahové záležitosti:

Autor bakalářské práce využil své bohaté technické praxe, mj. v oblasti hlasových 
služeb a pokusil se vytvořit rozhraní s teorií a praxí informační vědy, kterou 
v bakalářském oboru studuje. Je dobře, když bakalářské práce míří do praktického 
působení studentů INSK a je třeba to ocenit. 

Technické obory tvoří s informační vědou poměrně hodně zajímavých rozhraní a 
hlasem ovládané systémy, řešení problémů uživatelů (zákazníků) prostřednictvím 
hlasu, je staré desítky let. Teprve s příchodem nových technologií stavějících na 
miniaturizaci nejen řídích jednotek, ale také zařízení vstupu a výstupu, spolu 
s rozvojem telekomunikačních služeb bylo možné převést teorie do praxe. Autor 
teoretickou část nadstandardně rozpracoval, podložil rešeršemi v klíčových zdrojích, 
poukázal na statistiky odezev v jednotlivých rešeršních systémech. Nebylo nutné jít 
do dalších podrobností z hlediska rozsahu a stupně kvalifikační práce, přesto 
považuji za nadstandardní rozpracování teoretické části díla.

Stanovit výzkumnou část nebylo jednoduché, neboť dotazníky jsou často obtěžující 
záležitostí pro respondenty, a tudíž pro získání relevantních dat, ale to se autorovi 
práce podařilo. Bylo mu doporučeno, aby z důvodu statistických závěrů a metodik 
nejen prostudoval patřičné autory (např. práce prof. Hendla), ale zároveň reálně 
konzultoval se statistikem, což autor práce učinil a zmiňuje ve své práci. Proto
výzkumná část má charakter pilotní, jak bylo doporučeno. Je vhodné, že autor učinil 
i jistá srovnání se šetřenímí Českého statistického úřadu. Sonda do informačního 
chování uživatelů hlasových služeb je tak ještě více zajímavá. Více se vzhledem 
k počtu a realitě respondentů ani nedalo zjistit.



Autor práce pravidelně a odpovědně konzultoval, k práci přistupoval odpovědně a 
téma zpracovával s jistým nadšeneckým nasazením.

Výběr informačních pramenů:

Bez výhrad.

Stylistická a gramatická úroveň práce:

Autor píše čtivě a zároveň odborně. 

Formální a grafická úprava práce:

Bez námitek.

Doplňující formulář hodnocení:

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 / 30

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 / 19

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

0-15 bodů / 12

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

0-5 bodů / 3

CELKEM max. 100 bodů / 83

Hodnocení bc. a 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)

Závěr:   Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň výborně.
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