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Diplomantka si za téma své práce vybrala zpracování návrhu strategického plánu 
informačního zajištění potřeb strojírenské firmy Weiler Holoubkov, s r.o. DP tematicky 
navazuje na bakalářskou práci diplomantky, věnovanou uplatnění informačních 
pracovníků ve strojírenství, což dokazuje dlouhodobý zájem diplomantky o tuto oblast.
Práce je v souladu se zadáním rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 
části diplomantka definuje základní pojmový aparát a rozebírá základní funkce 
informačního pracovníka v podniku. V této části práci autorka prokazuje svou schopnost 
zpracovávat, analyzovat a samostatně, kriticky hodnotit dostupné teoretické poznatky 
(viz str. 15 obecné cíle vs. vize, str. 25 informační pracovník vs. informační specialista 
atd.).

V praktické části práce diplomantka nejprve v úvodu představuje samotnou firmu Weiler 
s.r.o., přičemž následuje analýza současných informačních potřeb firmy a způsobu jejich 
pokrytí. Tuto analýzu opět předchází popis teoretických východisek, který je místy až 
příliš detailní (str. 53 definice rozhovoru). Naopak v představení společnosti postrádám 
některé základní informace o firmě, jako například počet a skladbu zaměstnanců nebo
konkrétnější informace o  konkurenci.
Hlavním podkladem pro analýzu je rozhovor s jednatelem firmy. Výstupy tohoto 
rozhovoru dokazují vysoký potenciál rozvoje informačních služeb v rámci podniku a 
zpětně dokazují vysokou míru relevance při výběru tématu práce. Diplomantka na tomto 
místě předkládá poměrně rozsáhlý soupis velice specifických atributů společnosti, která 
mají dopad na způsob (ne)zajištění jeho informačních potřeb (chybí  informace týkající se 
vývoje trhu, technologického vývoje a inovací, i o současných/potenciálních  zákaznících 
atd.) Zde bych ocenila doplnění textu tabulkami (např. sledované, nesledované
informace, odpovědnost za sběr dat a distribuci atd.), které by zajistily větší přehlednost 
výstupů této analýzy. 

Hlavním výstupem práce je závěrečný návrh strategického plánu informačního zajištění 
firmy, vypracovaný ve třech variantách (optimistické, realistické a pesimistické), 
doporučení vhodné varianty pro management firmy (realistická verze) a rozpracování 
vybrané varianty do finančních, organizačních a dalších plánů realizace. Předložený plán 
je poměrně vyčerpávající. Považovala bych však za vhodnější, kdyby závěrečné výstupy 
a doporučení již více reflektovaly specifika a potřeby společnosti a méně sledovaly 
teoretické struktury z první části práce (př. v návrhu řešení nejsou nikde zmiňovány 
informace o tendrech, o které – jako jediné- výslovně vyjádřil zájem jednatel společnosti, 
naopak informace, o které není žádný zájem, jsou uváděny na předních místech atd.).



Oceňuji vypracování finančního a organizačního plánu, který by však bylo pro potřeby 
praxe ještě upravit (př. úprava/vyčlenění/zařazení některých položek do finančního 
rozkladu atd.)
Vysoce hodnotím zpracování PEST analýzy informační zdrojů vhodných pro pokrytí 
informačních potřeb společnosti Weiler, s r.o. v příloze práce.

Při obhajobě bych byla ráda, kdyby diplomantka zejména doplnila informace týkající se
reálného využití výstupů této práce ve společnosti Weiler, s r.o. Zajímalo by mne, jestli 
byla DP poskytnuta firmě, případně, které části by diplomantka upravila před případným 
předložením záměru managementu firmy. Ráda bych také, aby diplomantka zdůvodnila a 
blíže rozebrala navržené organizační začlenění informačního pracovníka do struktury 
firmy.

DP je doplněna kvalitním odkazovým aparátem (seznam použité literatury, grafů, tabulek 
a příloh). Celkově je práce slohově i jazykově kvalitně zpracovaná, bez většího množství 
překlepů či stylistických chyb (př. str. 21 první odstavec, vyšinutí z vazby, str. 66 
„informační informace“ atd.).

Diplomová práce podle mého názoru naplnila požadavky uvedené v zadání. Práci 
považuji věcně za velice zajímavou. Zvláště oceňuji schopnost diplomantky aplikovat 
nabyté teoretické znalosti v praxi. Po menších úpravách je možné práci úspěšně předložit 
jako podkladový materiál vedení firmy Weiler, s r.o.

V souladu s tímto hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Michaly 
Dvořákové stupněm výborně – velmi dobře, v závislosti na výsledcích obhajoby.

V Praze 5. září 2011
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.




