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Úvodem 

Jen na první pohled by se zdálo, že problematika, která je obsáhle v 
předložené rigorózní práci vykládána, spadá spíše do právní oblasti a že těžištěm by 
mohla být "právničina". Je tomu však jinak. Autorka zde vytvořila bezesporu 
komplexní a přitom velmi hluboce analytický přehled soudobé problematiky 
informačního pojetí celé soudobé advokacie a de facto i práva jako takového. To 
pokládám za velmi záslužné ajsem přesvědčen, že jde zároveň o významný příspěvek 
do literatury potřebné ve smyslu učebních textů v programu Informačních studií a 
knihovnictví (7201) nejen na Univerzitě Karlově v Praze. Spadá zcela relevantně do 
dnešního pojetí naší informační profese a také do ji teoreticky zastřešující informační 
vědy. 

Hodnocení: 

Práce je cenná především skutečností, že z hlediska informačního oboru 
mapuje celou velmi širokou sféru spadající do oblasti advokacie a specificky do 
prostředí mezinárodní advokátní kanceláře jako dosud ne zcela běžného prostředí pro 
moderní pojetí informační podpory. A nejen ji mapuje, ale kvalifikovaně ji 
kategorizuje, zkoumá hlavní rysy jednotlivých jejích aktivit, a to vše sleduje z toho 
snad nejvýznamnějšího hlediska pro tuto oblast, tj. informačního pokrytí všech forem 
vztahujících se k obraně práva klienta jako zákazníka komerčně pracující kanceláře. 
Přitom z hlediska "modelové situace", která jako inspirace k práci sloužila, jde, podle 
autorky, o jednu z největších kanceláří toho druhu na světě. 

Při celkovém hodnocení předložené rigorózní práce je třeba kladně ocenit 
úspěšně završenou autorčinu snahu dosáhnout maximální aktuálnosti a autentičnosti. 
Podařilo se jí oproti předchozí magisterské diplomové práci, která vzhledem 
k mimořádné kvalitě tvoří základ tohoto díla, podat i komentáře k přesvědčivým 
faktům, hodnocením a úsudkům vyplývajícím z vlastní odborné praxe. 

Práce je, jak už bylo řečeno, komplexní, dobře strukturovaná a v neposlední řadě 
obsahuje také dostatečný obrazový, poznámkový i odkazový aparát (i když zobrazení 
webových stránek vyžaduje od čtenáře použití nejen brýlí, ale spíše lupy). Autorka 
pracovala zcela samostatně a doložila značné vědomosti ze současné praxe oboru 
služeb informačního managementu a také zmapování potřeby znalostí a v podstatě 
kompetencí pro informační podporu advokátní práce, což je hlavním předmětem 
práce. Zejména vyložení pojmu "information officer" v oblasti advokacie, ale do 
značné míry i soudnictví, je příkladem díla, které by se mělo v příslušných kapitolách 



stát i učebnicovým textem informačních studií na ÚISK a také v daném oboru, 
nedávno akreditovaném také na Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě. 

Dílo, které vychází z úspěšně obhájené diplomové práce, jsem měl možnost 
sledovat v procesu jeho tvorby a upřesňování jeho struktury, a pokládám je nyní za 
zcela obhajitelné jako rigorózní práci. Jediné, co vytýkám a žádám, aby bylo vyloženo 
v úvodním slově autorky při obhajobě, je důkladnější vysvětlení (oproti onomu 
odstavci v předmluvě) toho, čím hlavně byla její diplomová práce pro účely rigoróza 
obohacena. 

Závěr: 

Mgr. Marcela Vytlačilová ve své rigorózní práci "Informační potřeby a 
informační služby v prostředí mezinárodní advokátní kanceláře" potvrdila, že splňuje 
náročné předpoklady schopnosti vytvořit komplexní odborné dílo, analyzující i 
hodnotící stav široké problémové a navíc aktuální a u nás z hlediska informačních 
studií relativně velmi významné oblasti. Předložené dílo doporučuji k obhajobě v 
rámci rigorózního řízení. 

V Praze 21. října 2007 
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