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Diplomová práce Anny Andrlové je věnována úzce specializované problematice rozvoje 

informační gramotnosti u pacientů.   

Úvodní část práce diplomantka věnuje vysvětlení některých základních pojmů a prvků, 

významných pro další rozbor zmíněného tématu (např. pacient, práva pacienta, informovaný 

souhlas apod.). Dále je pozornost obrácena k výchozím teoretickým aspektům konceptu 

informační gramotnost i jeho aplikaci v oblasti zdravotnictví.  Autorka ujasňuje a vysvětluje 

klíčové termíny a velmi úspěšně vtahuje čtenáře práce do pojednávané problematiky. 

Následují dvě kapitoly věnované aktivitám a projektům v oblasti rozvoje informační 

gramotnosti ve zdravotnictví probíhajícím ve Spojených státech amerických. Závěrečné dvě 

kapitoly – z mého pohledu klíčové – zachycují situaci v této oblasti v České republice. 

Situace je poměrně detailně popsána i díky výzkumu, který diplomantka provedla na 

vybraném vzorku knihoven.  

Text diplomové práce považuji za velmi přehledný a nepostrádající logickou strukturu. 

Diplomantka neopomenula žádný z důležitých aspektů vybraného tématu a plynule nás 

provádí od teoretického úvodu až ke konkrétním projektům a aktivitám v oblasti zvyšování 

informační gramotnosti u pacientů. Za klíčovou část diplomové práce považuji bezpochyby 

kapitoly věnované metodologii dotazníkového průzkumu a detailní analýze výsledků 

průzkumu. 

Diplomovou práci považuji za velmi významný příspěvek k popsání situace v oblasti 

informační gramotnosti. Jsem přesvědčena, že VŠ kvalifikační práce s takovouto hloubkou 

záběru nebyla k tomuto tématu ještě zpracována.  

Po stylistické a gramatické stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Z pohledu vedoucí 

předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní. Diplomantka na tématu 

pracovala dlouhodobě a systematicky. Spolupráce probíhala na základě pravidelných 

konzultací.  

Otázka k obhajobě: Prosila bych diplomantku o vyjádření, zda by byla ochotná věnovat se 

zpracování klíčových výsledků své diplomové práce pro účely publikování.  

 

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

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

 

 

V Praze, dne 12. 9. 2011                                                                                                                         

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

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


