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Cíl práce: 

Vztah kognitivních procesů k vyhledávání informací, vztah IVa systému KV. 

Naplnění/shoda se zadáním diplomového úkolu: 

Naprosto. 

Struktura práce/obsahové záležitosti: 

Přehledná, funkční, podrobná struktura. Autorka práce v kapitolách 1 až 4 si připravila pojmy, 
vysvětlení, vymezení vztahů jak kognitivních procesů, tak i oblastí kognitivních věd, stejně 
tak diplomantka uvažovala společné a blízké disciplíny oběma vědním oborům - informační 

vědě i kognitivní vědě. Použila srovnávací analýzu na základě studia mnoha informačních 
pramenů. V kapitole 5 už měla situaci bližší, neboť čerpala z pramenů, které mají vztah 
k praktickým aspektům našeho oboru, jako je např. vyhledávání informací a čerpala z autorů 
blízkých IV (např. G. Marchionini, P. Ingwersen). Tématika autorčiny práce pak má 
důsledky ve vztahu k optimalizaci informačního chování uživatele, resp. pochopení 
mentálních modelů uživatele a v podstatě vytváření i "mentálního modelu systému". Touto 
problematikou se zabývá např. další oblast, kterou diplomantka mírně rozvíjela, a to oblast 
human-computer interaction. Autorka neopomněla i významné aplikační záležitosti, jako jsou 
systémy umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka aj iná subtémata vztahu IV -KV. 
Diplomantka odevzdává nadprůměrnou práci. 

Výběr informačních pramenů: 

vynikaj ící, bibliografický přehled reprezentativní 

Stylistická a gramatická úroveň práce: 

vynikající 

Formální a grafická úprava práce: 

výborná, zvýraznění v textu zlepšují čtivost a čitelnost 

Doplňující otázky/shrnující připomínky pro obhajobu: 

Jaká konkrétní pracoviště ve světě se zabývají autorkou nastíněnou problematikou? 
Je informační věda ovlivněna kognitivními vědami i v jiných praktických oblastech, nežje 
oblast vyhledávání informací, tj. např. v jiných fázích informačního cyklu? 



Závěr: Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. Práci 
doporučuji po mírných aktualizacích podat jako rigorózní. Autorce bych rád doporučil 
pokračování rozvíjení tématu v dalším studiu. Také doporučuji některé kapitoly 
opublikovat v odborných časopisech. 

V Praze, dne 11.5. 2006 
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