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Slovní

komentář

Zadání práce diplomantce ukládalo zhodnotit dosavadní vývoj elektronického časopisu Ikaros a naznačit možnosti jeho
dalšího rozvoje. Tento hlavní cíl práce byl dále upřesněn - autorka měla stručně charakterizovat historii uvedeného časopisu
v kontextu elektronického publikování, analyzovat současný stav časopisu po obsahové a formální stránce a navrhnout
šablonu pro autory příspěvků, dále popsat nástroje využívané pro přípravu a publikování jednotlivých čísel, charakterizovat
procesy související s jejich přípravou a publikováním a naznačit možnosti jejich optimalizace a konečně nastínit možnosti
dalšího rozvoje časopisu Ikaros. Autorka si téma vybrala i v návaznosti na svou předchozí spolupráci s redakcí Ikara mj. při
přípravě průběžného zpravodajství z konference Inforum.
Lze konstatovat, že s ohledem na rozsah práce odpovídající požadavkům na zpracování bakalářské práce daných
Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (konkrétně 53 s. textu, 3 s. seznamu použité literatury a 8 s. příloh) se
diplomantce podařilo zadaný cíl práce splnit.
Práce je rozčleněna do osmi kapitol, jimiž jsou 1. Úvod, 2. Elektronické publikování, 3. Historie Ikara, 4. Ikaros v současnosti,
5. Nástroje pro přípravu a pUblikování obsahu, 6. Procesy související s přípravou nového čísla, 7. Možnosti rozvoje a 8.
Závěr. Kromě 1. a 8. kapitoly (Úvod a Závěr) jsou všechny kapitoly dále členěny na podkapitoly, ve většině případů je použita
jak druhá, tak třetí úroveň členění. Toto podrobnější členění relativně rozsáhlého textu bakalářské práce pokládám za velmi
vhodné řešení; čtenář textu má možnost se na základě obsahu v textu rychle zorientovat a pracovat s ním nejenom jako
s celkem, ale také se zaměřit na jeho vybrané dílčí části. Práce je navíc doplněna bohatým poznámkovým aparátem (celkem
28 poznámek uváděných pod čarou na jednotlivých stránkách, k nimž se vztahují).
Práce má velmi dobrou stylistickou a gramatickou úroveň, vyskytuje se v ní pouze minimum stylisticky méně vhodných obratů
a překlepů (např. na s. 4 "inforamčních studií" místo "informačních studií", na s. 31 výraz "zamítnul" místo "zamítl", na s. 38
"v zápětí" místo "vzápětí" a ne zcela optimální formulace úvodní věty podkapitoly 6.1 "Ikaros má jako elektronický časopis
především virtuální podstatu práce", na s. 39 "tematicého" místo "tematického" či na s. 51 "přidání AddThis buttonu" místo
vhodnějšího "přidání tlačítka AddThis").
Způsob práce s literaturou (citování v textu a zpracování seznamu použité literatury v souladu s normami ČSN ISO 690
a ČSN ISO 690-2) lze pokládat za vynikající - autorka práce pracovala s 34 různými zdroji, které navíc vzhledem k povaze
tématu, které dosud nebylo v podobném rozsahu zpracováno, zahrnují i osobní komunikaci s některými členy redakce
časopisu Ikaros. Vyskytují se pouze drobné nedostatky, např. na s. 14 by bylo vhodné ve větě začínající "Šéfredaktorka na
konferenci Infomedia přednesla příspěvek (... )" uvést přesný odkaz na uvedený příspěvek, byť je již v práci citován i na jiných
místech, v poznámce Č. 7 na s. 12 není uveden odkaz týkající se časopisu Inflow (chybí i v seznamu použité literatury).
Kladně hodnotím také doplnění textu o obrazovou dokumentaci - vlastní text obsahuje celkem dvanáct obrázků (v deseti
případech se jedná o snímky obrazovky, resp. výřezy z nich, ve dvou případech o vývojové diagramy zpracované autorkou
na základě poznatků získaných v průběhu psaní práce), osm dalších obrázků ilustrativního charakteru je zařazeno do příloh.
Podstatný přínos představuje zpracování šablony pro autory píšící pro časopis Ikaros - její návrh je jednak součástí práce
jako poslední, již nečíslovaná příloha, jednak je v elektronické podobě uložena na CD s elektronickou verzí celé práce.
Určité rezervy naopak lze spatřovat v části práce věnované možnostem rozvoje Ikara, která je pojata relativně stručně,
a v oblasti návrhů možnosti optimalizace redakční práce. S ohledem na rozsah práce se však nejedná o podstatné výhrady,
naopak je tyto připomínky možné konstruktivně využít, rozhodne-Ii se autorka téma (či přesněji některé z jeho aspektů, které
jsou v předložené práci pouze naznačeny) rozvíjet i nadále, např. formou zpracování diplomové práce.

Lze shrnout, že autorka v předložené bakalářské práci jako první podala komplexní pohled na dané téma. Z hlediska obsahu
a rozsahu práce je možné konstatovat, že byly splněny nároky kladené na bakalářskou práci. Práci proto doporučuji
k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.
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