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Rigorózní práce Mgr.Marcely Vytlačilové. zpracovává zajímavé téma s cílem seznámit 
s informačními a znalostními službami a potřebami mezinárodní advokátní kanceláře 
především se zaměřením na jejich specifické potřeby. Rovněž v komplexu splňuje svůj cíl 
vytvořit přehled jak funguje v těchto právně zaměřených firmách znalostní a informační 
managementu. 
Rozsah práce představuje 112 s. základního textu a dalších sedm stran tvoří pomocný aparát 
seznam použité literatury a seznam příloh obsažených v textu rigorózní práce. 

Text je poměrně dobře strukturován ( viz obsah ). Pouze v úvodní části. dle mého názoru. 
by bylo možné více věnovat popisu prostředí mezinárodní advokátní kanceláře ( viz specifika 
advokátních kanceláří. dle jejich odborného zaměření- s. 14 .Tato část je omezena jen na 
krátkou zmínku). Dle mého názoru je tato úvodní část příliš obecně pojatá a tak do jisté 
míry zjednodušená. 

Velmi kvalitně je však zpracována část BI Know-.how a informační management 
v právním prostředí. především analýza Zavádění know-how a informačního systému ve 
firmě. Hodnotím zvláště přístup k tvorbě infrastruktury. včetně zhodnocení funkčnosti 
systému a jeho přínosu pro firmu. ( Pro dané téma by bylo možné uvést krátký odkaz na CMS 
- sdružení Významných evropských kanceláří. ) 

Zvláště důležitá je obsahově i formou přístupu a zpracování další část - C Informační 
potřeby a služby: zdroje a znalosti v právním potřebL Z hlediska informačně - právního je 
jistě přínosná. uvedená kategorizace informací. včetně jejich klasifikace. Zapracování 
klasifikace znalostí využívá. jak klasické pojetí i moderní metody. Odkazy na kategorie 
právních znalostí používaných a požadovaných v právní firmě - podle Edwardse a Mahlinga. 
s odkazem na obrazový graf a pečlivým přístupem k různým typům administrativních 
znalostí ( personálních informací, strategických informací, finančních informacích) a 
především informacích o klientech a případech patří k přednostem této rigorózní práce. Jistě 

je podnětná návaznost na různé systémy velmi důležité pro kvalitní funkci mezinárodní 
advokátní kanceláře - systémy pro ověřování konfliktů zájmů, komplexní systémy. 
Významné jsou údaje týkající se systémů pro správu dokumentů - DMS. Především 
zdůraznění účelu, významu pro písemnou komunikaci. 

Pro oblast informační vědy je přínosná část věnovaná uplatnění informačního pracovníka 
s. 62-63 v mezinárodní advokátní kanceláři. rovněž i analytické znalosti a především výběr 
informačních a znalostních zdrojů ( zdroje evropského práva Euro-Iex, Sbírka zákonů na 
webových stránkách ministerstva vnitra. tedy z praktického hlediska pro region České 
republiky velmi přínosný zdroj MVČR). 



Licence s. 78 ,jde o zajímavý přístup (pouze citacím v odkazech pod čarou na jednotlivých 
stránkách chybí potřebné údaje rok vydání. uvedení nakladatel stvL příslušných stran aj. r 
když autorka práce na tuto skutečnost upozorňuje v "Předmluvě" práce. ). 

Podnětné jsou i údaje o základních faktorech při výběru zdrojů (s.83) a na ně navazující 
text informační a znalostní tým (s. 83-92). Zmínka o práce s dokumenty (s.92 -náplň práce a 
základní úkoly. Text podrobně zaměření na dokumentaci - tvorba dokumentů, 
shromažďování, včetně vlastní publikační činnosti (odborné články aj.) 
Část - Znalosti dovednosti a osobnostní předpoklady- respektují i psychologickou stránku 
této problematiky, v bodech, kdy by mělo dojít k vzájemné provázanosti odborné činnosti 
jednání s klienty ochota a vstřícnost. 

Ještě malá poznámka ke s. 10 1- jediný informační pracovník ve firmě- včetně spolupráce 
mezi členy týmu. Poskytuje kvalitní rozbor a výčet činnosti informačního profesionála. 
Marketing informačních a znalostních služeb: snaha, aby bezproblémově fungovaly 
informační a znalostní služby jako výsledek promyšlené a kvalitní práce a přístupu 
informačního pracovníka nebo znalostního právníka. Cesta k tomu vede i přes využívání 
nových metod marketingu, ale i pravidelná a opakovací a aktualizační školení a prezentace 
odborných pracovníků (bulletiny, propagační materiály). Upozorňuji i na možnost využití 
Law-Naw - (www.ems.cmch.com) uplatnitelný pro obchodní stránku, zvláště poradenství. 

Výhodou práce je , že každá kapitola obsahuje analýzu i syntetický přístup k dané 
problematice v podobě závěru. (Rovněž kladně hodnotím i zařazení shamat, např. 
managementu firmy s. 12-15, zhodnocení funkčnosti systému a jeho přínosu pro firmu s. 31-
32, Systém Lawtel - rešeršní dotaz, s. 65-66, peL -Practical Law Company s. 68 aj.) 

V závěrečné části práce s. 111-112 je shrnut záměr, postup, metody, předpokládané 
výsledky i přínos pro oblast informací a znalostí na bází využívání různých informačních 
systémů, informačních postupů i metod, včetně zdůraznění nutnosti vhodné strategie jak řídit 
směrovat informační i znalostí služby, které vychází z projektového základu- východiska 
centra, představ managementu i celkové firemní politiky. Též zdůraznění tvorby, činnosti a 
významu informačního týmu v prostředí mezinárodní advokátní kanceláře bylo oprávněně 
začleněno do textu rigorózní práce. 

Práce splnila předpoklady a dosáhla cíle vytvořit základní aktuální pohled na metodiku a 
vhodné využívání informačních systémů i managementu pro moderní advokátní kancelář, 
která pro svoji úspěšnou činnost potřebuje promyšlené ( časově rychlé) využívání především 
právních informací, z vhodných a snadno dostupných zdrojů a řídí se moderním pojetím 
přístupu managementu k této tématice. Též respektovala příslušná právní hlediska k 
této tématice. 
Dle mého názoru Mgr. Marcela Vytlačilová vytvořila kvalitní a do určité míry i tématicky 
unikátní práci a navrhuji, aby její rigorózní práce byla posouzena jako přínos pro tuto oblast 
informační praxe. 
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