
Zápis

z obhajoby disertační práce pana (paní) PhDr. Michala Lorenze

konané dne 5.9.2011

téma práce: „Vývojové tendence ve výuce informační vědy ve světě a u nás“

přítomní: 
předseda komise: Doc.PhDr. Rudolf Vlasák
členové komise: Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Ing. Martin Souček, Ph.D.

školitel: Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
oponenti: Prof. PhDr. Jela Steinerová, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.

Předseda komise doc. Vlasák představil doktoranda. Poukázal na jeho současné působení v oboru 
na Masarykově univerzitě v Brně.

Školitel doktoranda, doc. Papík krátce shrnul průběh studia a vývoj tématu a přístupu k disertaci. 
Pokračoval svými připomínkami k samotné disertaci. Výčtem představil množství oborových 
aktivit doktoranda, o to v oblasti publikační a přednáškové i členství v různých odborných radách 
a komisích.

Doktorand stručně představil sám svou disertační práci. Vše zahájil popisem současného stavu 
problematiky, dotkl se různých přístupů ke krizi ve vzdělání informační vědy. Doktorand navázal 
cíli své práce, které jsou tři základní: zmapovat trendy vzdělávání oboru informační studia a 
knihovnictví v ČR, trendy při tvorbě kurikul tohoto oboru a klima na různých institucích, které se 
vzdělávání v tomto oboru v ČR věnují. S tím souvisí i přínos práce, který je dán naplněním 
představovaných cílů práce. Doktorand neopomenul ani představit metody výzkumů zahrnutých 
v práci, které byly kvalitativní i kvantitativní. Byl popsán postup tvorby práce, čímž byla 
představena současně i struktura práce. Blíže se doktorand zaměřil na praktickou část práce, tedy 
výzkumy práce, konkrétně předvýzkum v podobě řízených rozhovorů, výzkumy formou 
hloubkového fenomenologického interview a dotazníky. Mezi základními výsledky doktorand 
zmínil popis krize informační identity, identifikaci trendů a zmapování sociálního klimatu oborů, 
kterému se věnoval podrobněji s pomocí výsledků ve formě grafů. V závěru došlo k propojení 
zjištění z teoretické i praktické části práce. Mimo popsaných naplnění plánovaných zjištění 
doktorand sám upozornil na jeden nenaplněný plánovaný cíl. 

Předseda dále předal slovo oponentce prof. J. Steinerové. Ta poukázala na množství pozitivních 
rysů práce, od čehož přešla na problematické aspekty práce. K teorii přednesla minimum výtek, 



jednalo se o dvě témata, která považuje za probrané nedostatečně. V praktické části oponentka 
poukázala na přílišnost metodologie a dat na úkor zhodnocení a vlastních závěrů. Požádala o 
přiblížení v práci užívaného pojmu neformální kurikulum a odpovědi na další dvě otázky. 
Celkově oponentka práci pozitivně ocenila a doporučila práci přijmout a udělit titul Ph.D.

Druhý oponent doc. Souček poukázal na svůj subjektivní přístup k tématu, který navrhl k diskusi. 
Oponent poukázal na aktuálnost tématu a problém možností vyvozování závěrů z kvalitativního 
výzkumu. Oponent vyzvedl především práci s literaturou. Doporučil práci k obhajobě.   

Diskuse:

Doc. Vlasák: K jakému přístupu k tématu inklinujete ?
Doktorand odpověděl dostatečně.

Prof. Steinerová: Převažuje konzervativní či moderní přístup ke vzdělávání v oboru INSK?
Doktorand poukázal na oba přístupy v praxi, s převahou moderního.

Prof. Steinerová: Jaká by měla být podoba kurikula a co nyní chybí?
Doktorand podrobně odpověděl: poukázal především na chybějící či nedostatečnou výuku 
metodologie výzkumu, Upozornil i na vhodnost spojení s informatikou a sociologií, což také 
souvisí s metodologií.

Prof. Steinerová: Jaká vidíte např. témata v opravdu moderním přístupu?
Doktorand přednesl dostatečný výčet.

Doc. Souček: Co lze vyvozovat z použité kvalitativní metody výzkumu?
Doktorand vyjádřil své důvody výběru dané metody a obhájil její vhodnost.

Doc. Souček: Jaké vidíte zapojení nových služeb a technologií do vzdělávání?
Doktorand přednesl své návrhy a jejich ukotvení v literatuře.

Doc. Ivánek: Bylo by možné aplikovat popsanou kategorizaci tvůrců kurikula na studenty. 
Doktorand poukázal na potřebu dalšího výzkumu i na dosud nepodložená, ale očekávaná zjištění.

Komise po diskusi přistoupila k tajnému hlasování.

Vyhlášení výsledků tajného hlasování:

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

Zapsala Mgr. Pavla Kovářová




