Příloha A

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení bakalanta: Duchek Pavel
Název bakalářské práce:

Elektronické knihy

Vedoucí práce:

Ing.Pavel Pokorný

Volba tématu:

Aktuální, málo frekventované téma práce

Bakalant si zvolil téma, které ho zaujalo.

Cíl práce a jeho naplnění:

Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn

Bakalant splnil a částečně překročil zadání bakalářské práce.

Struktura práce:

Pro dané téma velmi vhodná

Práce začíná krátce základními pojmy a důvody, proč používat elektronické knihy. Dále
popisuje formáty elektronických knih, hardware a software používané ke čtení těchto knih.
Poté zdroji a distribuci elektronických knih doplněnou ekonomií prodeje a nakonec nastiňuje
budoucí vývoj.

Práce s literaturou:

Velmi dobrá, byly použity nejnovější dostupné prameny

Bakalant literaturu označil méně používaným způsobem „Reference“. V ní uvádí pouze dvě
odborná periodika, neboť na toto téma knihy nevycházejí a poté uvádí několik stránek
webových odkazů, které plně pokrývají téma, a to včetně zahraničních. Vše s datem citace.

Vybavení práce tabulkami, grafy, přílohami:

Dobré

Práce obsahuje 7 obrázků, dva grafy a žádné tabulky.

Přínosy BP:

Ne zcela běžné názory, které jsou inspirativní

Práce kompletně a přehledně shrnuje popisovanou problematiku a to ve všech částech, tedy
formátech, hardware, software a i závěru. Práce se také věnuje různým projektům
digitalizovanými knih. A jenom volně zopakuji myšlenku z práce, že „elektronické knihy
papírovou knihu nevytlačí a problém je spíše v lidech, kteří čtou stále méně, bez ohledu na
formát knihy.“

Uplatnění BP v praxi a ve výuce:

Práci lze částečně uplatnit v praxi
Práci lze částečně uplatnit ve výuce

Práci je možné použít pro kompletní seznámení s popisovanou problematikou, ve výuce je
možné použít pro předměty Informatika, hlavně části o formátech a zdrojích knih..
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Grafická stránka:

Velmi dobrá

Jazyková stránka

Stylistika:

Velmi dobrá

Gramatika: Výborná
Zásadní připomínky k BP:

nemám

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací a proto ji
doporučuji k ústní obhajobě:
ano
Navrhovaná klasifikace:

výborně nebo velmi dobře podle ústní obhajoby

Otázky k ústní obhajobě práce:
1. Které formáty se nejčastěji používají pro elektronické knihy a proč?
2. Jak vznikne elektronická kniha?
3. Je možné kupovat v Česku české elektronické knihy?

Datum:

27. května 2008

Podpis vedoucího BP
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