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Posudek 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma zaměřené na praxi informačního 

profesionála a to v oblasti zdravotnictví. Ve své práci si konkrétně kladla za cíl popsat a 
analyzovat firemní prostředí zdravotnického sektoru ve vztahu k náplni práce informačního 
profesionála. 

Ve svém výsledku autorka zpracovala velmi komplexní práci, z níž je zřetelné, že autorka 
informace pro svou práci čerpala - vedle početných zdrojů literatury - také z osobních 
rozhovorů s relevantními pracovníky zdravotnických zařízení či informačních institucí 
relevantních pro pracovníky ve zdravotnictví. 

Práce je logicky a systematicky strukturována a postupuje od vymezení informační profese (a 
to v novém pojetí ovlivněném dobou informační společnosti), přes popis specifik 
zdravotnického sektoru (včetně kategorizace pracovníků v tomto sektoru), popis veřejných 
informačních služeb ve zdravotnictví, konkrétního půsoení informační profese ve 
zdravotnictví až k vymezení "pracovní náplně" informačních profesionálů. Dále autorka 
charakterizuje jednotlivé medicínské informační zdroje a uvádí také případovou studii 
konkrétní medicínské společnosti a jej ích informačních procesů. 

Diplomová práce citlivě vyvažuje teoretické i praktické aspekty práce informačního 

profesionála ve zdravotnictvÍ. Autorka cituje množství relevantních zdrojů a pamatuje také na 
legislativní kontext této oblasti, kde mnohé zákony a vyhlášky vymezují informační 

povinnosti či třeba kategorie pracovníkú ve zdravotnictví. 

Po stylistické i formální stránce je práce zpracována velmi kvalitně aje možno ocenit zejména 
vhodné ilustrace zkoumané problematiky grafy, ukázkami webových rozhraní či tabulkami. 
Celkově tak práce múže být cenným vstupem a studijním materiálem pro všechny informační 
pracovníky, kteří budou pracovat v sektoru zdravotnictvÍ. 

S odkazem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje standard kladený na diplomovou 
práci a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením "výborně". 
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