
 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

TÉMA: Koncepce rozvoje výuky informační gramotnosti v medicíně: se zvláštním 

zřetelem na její implementaci do akademického prostředí (curricula) na 2. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

DIPLOMANTKA:   Kateřina Kieslingová, BBus. (Hons.)  

VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Hana Landová, Ph. D. 

NÁVRH KLASIFIKACE: velmi dobře 

 

Předložená diplomová práce je věnována problematice informačního vzdělávání a informační 

gramotnosti, a to se zaměřením na prostředí lékařských fakult. Diplomantka sama působí 

v praxi na Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

v pozici učícího knihovníka. Zároveň je aktivní členkou Odborné komise pro informační 

vzdělávání a informační gramotnost AKVŠ, v rámci níž např. pomáhá organizovat pravidelný 

seminář IVIG. Své praktické zkušenosti kol. Kieslingová promítla do této diplomové práce.  

Text je možné rozdělit na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je tvořena 

prvními pěti kapitolami a zabývá se pojmem informační gramotnost, a jeho významem 

v oblasti medicíny. Do detailu je popsán i koncept teaching librarian neboli učícího 

knihovníka. Dále popisuje aktivity v oblasti informačního vzdělávání na některých vybraných 

lékařských fakultách v České republice. Popsána je i situace na zahraniční vysoké škole. 

Chybí mi zde uvedení důvodu pro výběr této konkrétní vysoké školy.  

Praktická část práce je shrnuta v Kapitole 6. Tato kapitola detailně popisuje historii i 

současnost informačního vzdělávání na 2. LF UK. Je to kapitola, která obsahuje obrovské 

množství informací, a i proto jí občas chybí přehlednost. Z přehledu dříve i v současnosti 

vyučovaných kurzů a popisu jejich obsahu je patrné, jak dlouhou cestu kolegové z ÚVI 2. LF 

UK v oblasti informačního vzdělávání urazili. Velmi oceňuji, že byly zařazeny i aspekty 

hodnocení kvality výuky.  

Po stylistické i gramatické stránce je práce na průměrné úrovni. Občas se v textu objevují 

gramatické chyby (např. „Vysokoškolské knihovny si jsou vědomi …“, s. 10; …“udělení 

Nobelovi ceny; str. 32). V několika případech chybí velké písmeno na začátku věty. 

Zaznamenala jsem i odlišnost fontu, či jeho velikosti na několika stránkách (např. str. 29 a 

30). Popisek obr. 4 odkazuje na materiály knihovny Karolínského Institutu, ale na obrázku je 

web označený jako Purdue Online Writing Lab.  

Informační zdroje použité při zpracování této diplomové práce považuji za vyhovující a 

citované dle příslušných pravidel a norem.  

Diplomantka při řešení diplomového úkolu uplatnila svou samostatnost i v praxi získané 

zkušenosti. Přínos diplomové práce je zřejmý: jedná se o velmi detailně propracovaný a 

popsaný proces rozvoje koncepce informačního vzdělávání v rámci jedné fakulty vysoké 

školy - a jako takový může být velmi dobrou inspirací pro další vysokoškolské knihovny, 

zejména ty s lékařským zaměřením.  
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Otázka k obhajobě: S jakými argumenty ze strany vedení 2. LF UK - pro i proti - jste se při 

zavádění nových prvků informačního vzdělávání setkávali?  

 

Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm „velmi 

dobře“. 

 

 

V Praze, dne 4. 9. 2012                                                                                                                       

                                                                                    ................................. 

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


