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Název práce: Informační podpora práce projektových týmů

Typ práce: diplomová

Hodnocení práce: výborně

Vedoucí práce: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Řešitel/-ka práce: Bc. Anna Veselková

Slovní hodnocení práce

Diplomantka si za téma své práce zvolila oblast informační podpory práce projektových 
týmů. K této volbě ji vedl zájem o propojení znalostí získaných během studia informačních 
studií a knihovnictví se zkušenostmi z jejího současného pracovního zařazení v praxi. 
Kvalifikační práce na toto téma nebyla zatím na ÚISK FF UK zpracována, byť se jedná o 
oblast, ve které by absolventi oboru mohli nacházet zajímavé pracovní uplatnění.
Diplomantka práci několikrát v průběhu zpracování konzultovala, poslední verze úprav a 
zejm. praktická část DP již je ale zcela samostatným vkladem autorky. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části diplomantka selektivně 
mapuje základní teoretický rámec práce. Oceňuji, že již v těchto kapitolách vkládá
diplomantka své vlastní postřehy a hodnocení, a to v sekcích věnovaných roli informačního 
specialisty v jednotlivých fázích vývoje projektu. Za menší nedostatek považuji pouze 
zařazení ilustrativních příkladů  informačních zdrojů, které byly přímo součástí výuky, nikoli 
tedy vlastní vyhledané příklady.

V praktické části diplomantka představuje vybraný projekt z praxe v rámci bankovní 
instituce. V závěru diplomantka provádí excerpci činností, které by na základě jejích 
zkušeností a doporučení vedoucího projektu mohly být zajišťovány informačním specialistou. 
Zároveň uvádí důvody, které mohou bránit uplatnění informačních specialistů na 
vyhrazených, samostatných pracovních pozicích v projektových týmech.

V rámci objahoby bych byla ráda, kdyby diplomantka specifikovala přesně svou roli a 
pracovní výstupy na uvedeném projektu.

DP je doplněna seznamem použité literatury, u kterého bych pro větší přehlednost 
upřednostňovala využít číslování jednotlivých položek. Stylistická i gramatická stránka práce 
je na dobré úrovni. 

Práce splňuje požadavky stanovené v zadání DP.  

V souladu s tímto hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Anny Veselkové 

stupněm výborně a práci doporučuji k obhajobě.
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Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu

Odpovídá požadavkům na DP s výhradami 

uvedenými ve slovním hodnocení
30 bodů

přínos a novost práce Odpovídá požadavkům na DP 15 bodů

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů
Odpovídá požadavkům na DP 20 bodů

slohové zpracování Viz slovní hodnocení 15 bodů

gramatika textu Viz slovní hodnocení 5 bodů

CELKEM 85

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci Hodnocení práce

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)

61 – 80 bodů Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů Výborně (1)

V Praze dne 22.1.2015 PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

jméno a příjmení zhotovitele posudku


