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Cíl práce:
(Dle abstraktu): Cílem diplomové práce je popsat základní charakteristiku a analyzovat
informační profese České republiky ve sféře státní správy.
Hodnocení práce:
Práce se zabývá charakteristikou a analýzou tzv. informačních profesí v oblasti státní správy.
Je logicky členěná na teoretický úvod, který vysvětluje strukturu státní správy ČR a ukazuje
místo informačních institucí v této organizační síti. Ve výzkumné části si studentka
předsevzala ukázat, zda absolventi oborů informačních studií mohou najít uplatnění v oblasti
státní správy, příp. zda pozice informačních profesí odpovídají studijnímu profilu. Aby bylo
možné tuto problematiku prozkoumat, zvolila studentka několik návazných výzkumných
kroků. Nejdříve ukázala sondou a analýzou do inzertních nabídek pracovních pozic, jaké
informační profese jsou ve státní, příp. veřejné správě poptávány. Shromáždila požadavky
zaměstnavatelů i možné náplně práce informačních profesionálů. Analýzou kurikula oboru
Informační studia a knihovnictví a posléze srovnávací metodou ukázala, zda studenti tohoto
oboru získávají během studia poptávané dovednosti a znalosti a co by bylo vhodné do
kurikula informačních studií doplnit.
Zpracovat toto téma nebylo snadné. Vyznačuje se značnou terminologickou roztříštěností.
Diplomantka si s výkladem termínů informační profese, informační specialista a jejich
rozsahem dobře poradila. Oceňuji pečlivost, se kterou se studentka snažila vyhledat veškeré
relevantní inzertní nabídky a posléze je zpracovala. Velmi cenná jsou též doporučení pro
doplnění kurikula informačních studií. Relevantní jsou tyto závěry i v případě nového
programu Informace, média a knižní kultura.
Výsledné hodnocení:
Aspekt kv. práce

Vysvětlení

Možné hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

Věcné zpracování tématu je na poměrně
dobré úrovni, v závěru je zmíněn soukromý
sektor – ten ovšem analyzován nebyl a
srovnání nelze takto formulovat, další
hodnocení – viz výše

32 bodů (ze 40)

přínos a novost práce Práce je přínosná, přináší nové poznatky
v této oblasti

18 bodů (z 20)

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

15 bodů (z 20)

Studentka cituje korektně, norma ISO 690
není však určena pro citace právních
dokumentů (např. zákonů), zákona se citují
podle jiných standardů

slohové zpracování

Práce se hezky čte, je dobře slohově
zpracovaná.

15 bodů (z 15)

gramatika textu

Bez výrazných pochybení

5 bodů (z 5)

CELKEM
Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě.
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

85 bodů

