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Diplomantka předkládá práci, která beze zbytku splnila zadání. Kromě 
vyčerpávajícího přehledu hledisek nazírání na moderní vymezení pojmu "informační 
profese" přináší vlastní zkušenost z výzkumu úlohy této profese v dobře vybrané 
významné farmaceutické firmě, sloužící jako příklad. 

Sám musím přiznat, že jsem byl na výsledky zkoumání studentky, která se do 
"terénu" odvážně vydala, velmi zvědav. A také musím přiznat, že jsem doufal ve větší 
možnosti uplatnění našich absolventů informačního zaměření studia, než to ukázala 
objektivní zkušenost v Zentivě. 

Za mimořádně cennou pokládám autorčinu analýzu všech současných podpůrných 
informačních činností v moderním podniku, věnujícím se v českém prostředí nejen výrobě, 
ale také výzkumu a vývoji. Věřím, že takových firem už bude u nás přibývat, a to i v tom 
případě, kdy jejich vlastníky nebudou jen české subjekty. A i když výsledek tohoto zkoumání 
v tomto specifickém případě není pro naše současné absolventy nikterak povzbudivý, přesto 
má práce pozitivní význam. Napovídá pedagogům,jakještě upravovat profil předmětů, které 
by mohly absolventy více než dosud pro uplatnění v reálném prostředí našich podniků 
připravit. A to nejen odborně, ale také psychologicky, aby se ani mezi vysoce 
kvalifikovanými experty jiných oborů, kteří potřebují specializovaný informační servis, 
neztratili a dokázali se vhodně prosadit. To, co se děje v Zentivě, mi připadá jako návrat 
k dřevním dobám našich předválečných, světově proslulých průmyslových podniků, kde 
se při výzkumu a vývoji tvořily kanceláře "studijních inženýrů" a také, podle francouzského 
vzoru, "dokumentalistů". Následovalo budování TDS (Medonos) a pak středisek VTEI 
(Merta aj.) ... 

Celkově práci hodnotím jako po všech stránkách splňující nároky na daný stupeň 
aprobace a navíc konstatuji, že se mi jako vedoucímu s autorkou spolupracovalo nadmíru 
dobře, možno říci, že jsem části její práce tak, jak se vyvíjela, sledoval s potěšením, a to i 
když jsem kladl některé drobné výtky. Výsledné dílo je přehledně strukturované, stylisticky 
výborně zvládnuté a z hlediska vybraných slovníkových či výkladových oficiálních pramenů 
korektně je citující a interpretující. 

Vzhledem k tomuto celkovému hodnocení navrhuji klasifikovat bakalářskou 
práci Petry Rosslerové stupněm výborně. 
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