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Cíl práce: 

Cílem práce je zmapovat způsob získávání a využívání informací v redakční práci a 
informační potřeby redaktorů ve vybraných českých nakladatelstvích.  
Cíl byl splněn 

Struktura práce: 

Struktura práce je odlišná od zadání v diplomovém úkolu. U obhajoby by měla 
autorka zdůvodnit tuto změnu. 

Obsahová úroveň práce: 

Úvodní dvě kapitoly jsou věnovány pracovnímu vymezení hlavních termínů, které se 
týkají nakladatelství a personálnímu zajištění. Nad rámec zadání se 3. a 4. kapitole 
autorka zabývá teorií informačního chování. Z této části je patrné, že prostudovala 
zahraniční literaturu a vybrala podstatné teorie, které se zabývají informačním 
chováním. Zdařilá je 5. Kapitola „Profese redaktora a jeho pracovní náplň“. Zde se 
projevily dosavadní praktické zkušenosti autorky. Výhrady mám k zadání průzkumu i 
jeho zpracování. Tento průzkum bych označila jako výborný předvýzkum, z kterého 
by mohly vyplynout uzavřené otázky pro samotný průzkum. Pak by se s největší 
pravděpodobností sehnat více odpovědí od respondentů.  

Metody použité v práci  

Většina práce je tvořena metodou tvůrčí kompilace. Byl proveden dotazníkový 
průzkum. 

Aktuálnost obsahu: 

Obsah práce je aktuální. 

Vlastní přínos ke zpracované tématice: 

Za vlastní přínos autorky považuji výborně zpracované teoretické části práce, které 
svědčí o prostudování a zpracování zahraniční literatury. 

Využitelnost v praxi: 

Navržený průzkum, by bylo možné výborně použít k návrhu většího průzkumu, na 
jehož základě by bylo možné vytvořit návrh webu s odpovídajícími odkazy na 
příručkovou literaturu a odkazy na důležité stránky pro redaktory. 



Stylistická úroveň práce: 

Stylistická úroveň práce je vynikající a je psaná odborným stylem.  

Volba informačních zdrojů: 

V závěru je obsáhlý seznam elektronických i klasických zdrojů, které pak autorka 
korektně cituje. Kromě toho je příloze uvedena bibliografie závěrečných 
kvalifikačních prací na téma informační chování 

Formální úpravy práce:  

Práce obsahuje, obrázky, přílohu. Je graficky velmi pěkně upravena. 

Doplňující dotazy pro diplomanta: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
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