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Cílem bakalářské práce je popsat možnosti uplatnění informační profese ve vědě a výzkumu ve 
farmaceutickém oboru na příkladu společnosti Zentiva. 

Obsahová stránka práce 
Autorka si zvolila aktuální a velmi zajímavé téma orientované na současnou praxi ve farmaceutickém 
průmyslu. Tato bakalářská práce navazuje na již dříve zpracovávané práce z této oblasti a prezentuje 

problematiku na konkrétním příkladu z praxe společnosti Zentiva. 

Práce je uvedena do kontextu současného vývoje informační společnosti, rostoucí úlohy informace 
pro společnost a s tím spojeným růstem informačních potřeb zejména v podnikatelsko
hospodářském prostředí. Dále autorka charakterizuje knihovnicko-informační profesi a vymezuje 
základní oblasti uplatnění v tomto oboru. Pro účely své práce definuje užší pojetí informační profese, 
zaměřuje jej na oblast vědy a techniky a uvádí typy a odborné kompetence informačního pracovníka 
tak, jak jsou definovány současnými autoritami. 

Druhou část práce uvádí autorka představením základní terminologie a činností týkajících se výzkumu 
a vývoje ve farmaceutického průmyslu včetně patentové ochrany těchto produktů. Následně 

představuje vývoj, hlavní činnosti a typologii produktů společnosti Zentiva a popisuje informační 
potřeby v různých fázích vývoje jejích produktů. Tato část tvoří základ pro následující klíčovou 

kapitolu, ve které se autorka blíže zaměřuje na uplatnění informační profese k zajištění informačních 
potřeb v jednotlivých fázích vývoje léků. Představuje zde dvě oddělení společnosti (oddělení 

klinického vývoje a oddělení duševního vlastnictví), ve kterých působí právě informační specialisté, a 
dále činnosti, které tato oddělení zajišťují. Současně definuje požadavky na odborné vzdělání těchto 
specialistů. Na základě předchozí analýzy prostředí a jeho informačních požadavků autorka na závěr 
hodnotí možnosti uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví na těchto pracovních 
pozicích. 

Mezi informační potřeby v podnikatelském prostředí, které se týkají i zde analyzované společnosti, 
zahrnuje autorka i competitive intelligence. Závěrečnou kapitolu věnuje metodám a postupům, 
jakými se analýza konkurenčního prostředí vobecné rovině i ve farmaceutickém průmyslu 

uskutečňuje. 

Po obsahové stránce byl cíl práce splněn, autorka podává ucelený pohled na danou problematiku. 
Velmi podrobně a komplexně charakterizuje současné možnosti informační profese, definuje 
specifika farmaceutického průmyslu a analyzuje informační potřeby, které jsou pro tento obor 
nezbytné. Autorka se velmi dobře orientuje v problematice vymezení informačních profesí a zejména 
oceňuji velmi dobrou orientaci v oblasti farmacie. V této práci dokázala analyzovat obě prostředí a i 
na základě vlastní zkušenosti sumarizovat a zhodnotit získané poznatky. Práce je velmi prakticky 
orientována a poskytuje informace ohledně jednoho z možných reálných a velmi významných 
uplatnění informační profese na trhu práce. 



Jazyková a formální stránka práce 
Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, bez překlepů či stylistických nedostatků. Formální 
úprava a členění textu je logické, navazující a postupně podává ucelený přehled o zpracovávaném 
tématu. 

Dle pestrého seznamu použité literatury je zřejmé, že se autorka velmi dobře orientuje v širokém 
spektru informačních zdrojů včetně cizojazyčné literatury. Jako zdroje informací byly mimo jiné 
použity též některé obecnější závěrečné práce studentů ÚISK a zejména pak vlastní pozorování 
prostředí a konzultace, uskutečněné přímo s klíčovými odborníky na příslušných pracovištích 
společnosti Zentiva. 

Závěrečné hodnocení práce 
Cíle práce byl po obsahové stránce splněn, zadané téma bylo přehledně a komplexně zpracováno. 
Celkový dojem z bakalářské práce je výborný. 

Témata k obhajobě 

• Jaký je, podle Vašeho názoru, možný vývoj v uplatnění absolventů informačních oborů ve 
farmaceutickém průmyslu? Je možné, že budou informační specialisté na těchto pozicích zcela 
nahrazeni odborníky ve svém oboru, nebo že je reálně možné, po doplnění základního 
odborného vzdělání v daném oboru, spíše více využívat právě informační specialisty? 

• Do jaké míry je, podle Vašeho názoru, tato situace odlišná v jiných oborech z oblasti STM, 
případně dále v oblasti humanitních věd? 

Klasifikace 

S ohledem na výše uvedené hodnocení bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci IIvýborně" {1}. 
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V Praze dne 9. 9. 2009 Mgr. Lenka Němečková 


