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Předložená diplomová práce plní na solidní odborné úrovni svůj cíl „popsat           
základní charakteristiku a analyzovat informační profese ve sféře veřejné a          
státní správy ...“.  

Rozsah a zaměření použité literatury (přes šedesát položek) jsou         
přiměřené tématu diplomové práce, značnou část ovšem přirozeně tvoří        
odkazy do terminologických databází a informačních zdrojů institucí. Oceňuji         
důsledné citace pramenů v textu.  

Text je kromě úvodu a závěru adekvátně rozdělen do šesti kapitol, přičemž            
dle abstraktu je jádrem práce vymezení pojmu informační specialista (kap. 5).           
Značná část textu je celkem pochopitelně tvořena převzatými výčty správních          
orgánů, dovedností apod. Poněkud zbytečné mi připadá označení některých         
sekcí kap. 7 jako „výzkumná část“; v Předmluvě je zase tato kapitola            
označena jako „empirická část“. 

Problematika informačních profesí je v práci na základě použité literatury          
adekvátně vyložena. Kap. 7 představuje výzkum provedený formou analýz         
inzerátů a materiálů relevantních institucí. Není mi z textu úplně jasné, zda            
požadavky zaměstnavatelů směřují k bakalářské nebo magisterské úrovni        
studia, takže bych tuto otázku navrhl k diskuzi u obhajoby (viz též 7.3.3 Dílčí              
závěr). 

Předložená diplomová práce je dobře zpracovaná a přínosná, doporučuji ji          
k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  

 

     31. 8. 2019              Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 

 



 

 

 

 

 

 

 Aspekt kv. práce Vysvětlení hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

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

25 bodů 

 přínos a novost 
práce 

hodnotí se přínos a novost práce pro 
informační vědu v ČR 

14 bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 
pramenů v textu, korektnost citování; 
hodnotí se využití cizojazyčných pramenů 

18 bodů 

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

10 bodů 

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

5 bodů 

      
CELKEM   72 bodů  

Velmi dobře (2) 

  

   


