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Cíl práce: 

Návrh změn v procesu informačního vzdělávání na 2. lékařské fakultě UK, tak aby 
informační gramotnost studentů odpovídala současným potřebám a nárokům při 
následném profesním uplatnění. Cíl byl splněn. 

Struktura práce: 

Převažuje teoretická část práce. V praktické části by bylo vhodnější 6. kapitolu 
rozdělit na historii výuky a vyčlenit návrh změn, které jsou cílem práce, do 
samostatné kapitoly. 
 

Obsahová úroveň práce: 

Teoretická část práce je velmi dobře zpracovaná. Mě zaujala pasáž o učícím 
knihovníkovi. Pečlivě je popsaná situace informačního vzdělávání na jiných 
lékařských fakultách v České republice ve Švédsku. Stěžejní částí měla být 6. 
kapitola. Kapitoly, které se věnují návrhu změn výuky práce s informacemi během 
studia medicíny na 2.LF UK a návrhu obsahu jednotlivých kurzů postrádám citační 
etiku a tvorbu citací, za nadbytečný považuji kurz 4.  
Současný stav informačního vzdělávání je uveden v podkapitole 6.3. Vzhledem 
k tomu, že počet hodin u kurzů pro všeobecné lékařství je silně poddimenzovaný 
opět chybí to nejdůležitější – publikování, citační etika, tvorba citací. Zatímco pro 
laboranta, který nebude v budoucnu zřejmě publikovat, jsou zbytečně navýšeny 
hodiny výuky, tudíž struktura semináře je vyčerpávající.  

Metody použité v práci 

Z většiny se jedná o kompilaci. Text je uváděn převážně výčtem bodů. Průzkum 
autorkou nebyl zadán. 

Aktuálnost obsahu: 

Obsah práce je aktuální. 

Vlastní přínos ke zpracované tématice: 

Autorka se podílela na vytvoření návrhu. 



Využitelnost v praxi: 

Pokud se ÚVI podaří prosadit rozšíření výuky, bude část práce využitelná v praxi. 
 

 Stylistická úroveň práce: 

Práce je psaná velmi stručným odborným stylem. Často je použit výčet faktů. Na 
několika místech následuje po tečce malé písmeno. 
 

Volba informačních zdrojů: 

V závěru práce není příliš obsáhlý seznam prací 

Doplňující dotazy pro diplomanta 

Je studium na ÚISK dostatečnou přípravou pro funkci „učícího pedagoga“. Prosím o 
návrhy na zlepšení. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
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