
Posudek oponenta disertační práce 

Autor disertační práce: Michal Lorenz

Název disertační práce: Vývojové tendence ve výuce informační vědy ve světě 
a u nás

Školitel : Doc. PhDr. Richard Papík, PhD.

Oponent disertační práce: Doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.

Posudek: 17.8.2011 

Cíl práce:

Práce se věnuje problematice vzdělávání v oboru Informační studia a knihovnictví. 
Tato problematika zahrnuje jednak odbornou část (obsah a rozsah oboru Informační 
věda) a jednak pedagogicko-didaktickou část (volba studijního plánu – kurikula, volba 
způsobu výuky). Teoretickým východiskem je koncept Informační ekologie 
universitního pracoviště. 
Práce obsahuje dva empirické výzkumy: jednak osm fenomenologických rozhovorů, 
jednak dotazníkový výzkum sociálního klimatu školy.

Shoda se zadáním diplomové práce:

Lze říci, že autor ve své práci plně vyhověl zadání. 

Struktura práce:

V první části práce (Teoretický rámec) autor napřed v kap. 2 definuje základní pojmy, 
potom v kap. 3 charakterizuje tzv. „krizi vzdělávání“ a v kap. 4 vymezuje základní 
pojem Informační ekologie pro případ universitního pracoviště.
V druhé části práce (Empirický výzkum) autor popisuje metodiku, výsledky a závěry 
pro oba prováděné výzkumy.

Hodnocení práce:

a) Aktuálnost zvoleného tématu
Domnívám se, že vývoj v posledních deseti letech přinesl tolik nových 
podnětů, že daná problematika už pozbyla původní aktuálnost. Domnívám se, 
že rozhodující je otázka, co je obsahem současné informační vědy a nikoliv 
jakým způsobem má být informační věda podávána (k tomu také viz dodatek 
posudku). 



b) Zda disertace splnila stanovený cíl
Disertace splnila stanovený cíl v plném rozsahu.

c) Zvolené metody zpracování
Zvolené metody zpracování jsou přiměřené stanoveným cílům a opírají se o 
postupy popsané v literatuře.

d) Výsledky disertace, nové poznatky
Nové poznatky disertace přináší ve druhé části Empirický výzkum. Závěry 
vyvozené z osmi fenomenologických rozhovorů jsou pouze kvalitativní, 
protože vzorek osmi případů je v principu příliš malý na to, aby mohl přinést 
statisticky relevantní závěry. Závěry vyvozené z dotazníkového průzkumu jsou 
korektní.

e) Význam pro praxi a další rozvoj vědy
Celá práce včetně závěry může být užitečná při přípravě studijního programu 
pro obor Informační věda a knihovnictví. Význam pro rozvoj oboru je méně 
výrazný vzhledem k bouřlivému rozvoji, který v oboru Informační věda a 
knihovnictví v současné době probíhá.

Volba informačních zdrojů:
Autor s informačními zdroji pracuje efektivně, seznam zdrojů je rozsáhlý a autor jej 
plně využívá – šíře informačních zdrojů a jejich využívání je jedním z podstatných 
výsledků předložené disertační práce .

Stylistická úroveň práce:
Stylistická úroveň je vynikající.

Formální úprava práce:  
Formální úprava práce je velmi dobrá.

Celkové hodnocení práce:  

Disertace dle mého názoru plně splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké 
práce a obsahuje původní vědecké výsledky a jejich rozbor. Na tomto základě 
práci hodnotím především jako velmi inspirativní, své téma zpracovává 
systematicky a detailně. Zvláště bych chtěl ocenit šíři práce se zdroji a pečlivost 
zpracování.

Předložená práce splňuje v plné míře podmínky kladené na disertační práci a 
doporučuji ji k obhajobě.

Dodatek – osobní názor oponenta :

Ke svému hodnocení uvedenému výše bych rád připojil osobní vyjádření obsahující 
některé výhrady k obsahu práce. Uvědomuji si plně, že můj subjektivní názor na 
výběr tématu a výběr metod zpracování není v souladu s většinovým názorem 
komunity zabývající se Informační vědou, takže nejsem oprávněn hodnotit práci 
z čistě subjektivního hlediska.  Proto výhrady uvedené níže považuji za užitečný 



základ odborné diskuze, ale nikoliv jako možný základ hodnocení práce. Přesto bych 
byl rád, kdyby se autor mohl vyjádřit ke stanovisku uvedenému níže.

1. Autor na začátku úvodu uvádí, že existuje tzv. krize oborového vzdělávání. 
S tímto názorem nesouhlasím a nevím na čem by mohl být založen. 
Nepopiratelnou skutečností je, že  význam vzdělávání je v současnosti 
nejvyšší ze všech historických období – jednak se přechází na systém 
celoživotního vzdělávání a jednak se vzdělávání stává nejvýznamnější 
produktivní činností lidstva. Je pravdou, že nárůst významu vzdělávání přináší 
nutnost rozvíjet a zdokonalit metody výuky, ale toto není možné považovat za 
krizi, ale za nutnost rozvoje.

2. Autor se v práci opírá o vymezení informační vědy v základních monografiích 
Vickeryho a Cejpka. Toto vymezení je orientováno výrazně na filozofický 
pojem informace a preferuje souvislost informační vědy s humanitními obory 
(filozofie včetně např. fenomenologie, kognitivní vědy, pedagogika, 
psychologie, didaktika). Domnívám se, že toto pojetí je v současnosti již 
překonané vývojem Informační vědy v posledních 10 letech (Gogole –
uspořádání a zpřístupnění všech dostupných informací). Podle mého názoru 
došlo v oboru informační věda k revoluci díky aktivitám firmy Gogole, ale tato 
revoluce zatím nebyla vstřebána teoretickým základem oboru. Byl výrazně 
posílen aplikační charakter informační vědy, zatímco obecné filozofické a 
humanistické souvislosti se dostaly na vedlejší kolej. 

3. Autor podrobně zkoumá způsoby výuky informační vědy, ale bez ohledu na 
revoluci (tj. bouřlivý vývoj), který v oboru nastal. Podle mého názoru je daleko 
důležitější otázka, co je obsahem informační vědy (IV) a jak se v posledních 
době přeměnila. Bez pochopení toho jak se změnil obor v posledních letech 
není možné smysluplně hodnotit způsoby výuky oboru. Prostě – důležitější je 
co je IV ? a ne jak učit IV?.

4. Podle mého názoru je hlavním úkolem výuky IV vstřebat pokrok ve zpracování 
a zpřístupnění informací do výuky IV. IV je dle mého názoru nejdynamičtějším 
oborem současnosti. Pokud se tato dynamika nepromítá do výuky, je to 
špatné, pokud se promítá, je otázka do jaké míry a jak je možné porovnávat 
kurikula dynamicky se měnícího oboru. Osobně se domnívám, že metoda 
používaná autorem je vhodnější pro statické obory

Znovu připomínám, že tyto moje připomínky je třeba brát pouze jako osobní 
podklady pro diskuzi, ale rád bych slyšel postoj uchazeče k těmto tématům.

Podpis
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