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Cíl, význam práce a hodnocení průběžné práce na tématu kvalifikační práce:

Splněno a je zde i rozšíření původních záměrů. Téma s podobnou tematikou nebylo 
dosud na ÚISK zpracováno a ukazuje na specifické projevy informačního chování 
uživatelů - redaktorů v instituci typu vydavatele / nakladatele.

Diplomantka průběžně konzultovala, předkládala části zpracovaných kapitol a 
případné připomínky zapracovávala, aktivně byla vedena diskuze a diplomantka 
projevila kreativitu i píli. 

Struktura práce / obsahové záležitosti:

Diplomantka má praktickou a profesní zkušenost v zaměstnání, které je zaměřeno na 
nakladatelskou / vydavatelskou aktivitu, a proto bylo symbiotické směřovat její 
diplomovou práci do této oblasti. 

Práce je rozdělena do více logických celků, kdy úvodní část ukazuje na postavení 
nakladatele v kontextu informační společnosti. Bylo navrženo, aby diplomantka se 
zhostila základní terminologické analýzy v dané oblasti, což hodnotím jako velmi 
přínosné a mírně analytické a inspirativní pro další zpracovatele podobných témat.  
Za jistých okolností, které jsou zdůvodněny v práci, můžeme profesi redaktora chápat 
jako pracovníka, který ovládá i některé činnosti informačního specialisty, kdy musí 
studovat velké množství dokumentů a porovnávat s dalšími prameny. Aby se dalo 
lépe pochopit informační chování redaktorů nakladatelství, bylo navrženo 
diplomantce, aby rozebrala modely informačního chování ve světovém kontextu. To 
bylo jejím průzkumem provedeno nadstandardně.  To posloužilo výzkumu (spíše 
předvýzkumu) informačního chování redaktorů s využitím kvalitativních metod. 
Výzkum je však spíše základní sondou vzhledem ke specifičnosti prostředí a byly 
vedoucím práce zavrženy větší počty respondentů, neboť to nebylo považováno 
z hlediska rozsahu za relevantní. Závěry jsou v práci komentovány, znění dotazníku 
a grafické zvýraznění výsledků je prezentováno v příloze diplomové práce.  Celkové 
pojetí práce považuji za vyvážené, ale jistě by se dalo navázat podrobnějšími 
výzkumy a závěry v případné pokračující kvalifikační práci.



Výběr informačních pramenů:

Bez výhrad.  

Stylistická a gramatická úroveň práce:

Bez výhrad, autorka velmi čtivě a zároveň odborně.

Formální a grafická úprava práce:

Bez výhrad.

Závěr:   

Předloženou diplomovou  práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm  
výborně.

V Praze dne 28.1. 2013                                        Richard Papík, v.r.




