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Název práce: Informační podpora ve finanční instituci

Typ práce: diplomová

Hodnocení práce: výborně

Vedoucí práce: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Oponent/-ka práce: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.

Řešitel/-ka práce: Bc. Jiří Bezchleba, DiS.

Slovní hodnocení práce

Diplomant si za téma své práce vybral informační podporu ve finanční instituci. Toto téma 
patří mezi klíčové oblasti oboru.
Práce není, jak bývá zvykem, rozdělena na teoretickou a následně praktickou část. Diplomant 
se poněkud překvapivě hned v první kapitole věnuje výčtu sledovaných informačních zdrojů a 
jejich stručnému popisu. Tento postup, jakkoli je „neobvyklý“, se však ve světle dalších částí 
DP jeví jako logický. Následuje totiž důkladná analýza informačních potřeb zaměstnanců 
vybrané instituce a rozbor informačních služeb, které jsou jim v tomto rámci poskytovány. 
Diplomant postupuje ve svých analýzách precizně a systematicky a výsledky zpracovává do 
přehledných grafů a tabulek. Výsledkem je tudíž ucelený audit využívání daného segmentu 
informačních zdrojů a služeb ze strany zaměstnanců zvolené organizace. Jako jediný větší 
nedostatek práce vidím skutečnost, že zjištěné údaje se diplomant nesnaží interpretovat či 
zjistit důvody, které ke sledovaným výstupům vedou. 
Drobné komentáře:

- Str. 40 – mezi výhradní uživatele CRÚ je začleněna i Česká konsolidační agentura, která 
zanikla podle zákona č. 239/2001 Sb.  ke dni 31. prosince 2007. 

- Gartner, Inc. – str. 66 - není vědecká společnost, spíše se jedná o organizaci orientující se 
na výzkumy a průzkumy trhů a trendů v oblasti IT.

- Některá specifická označení jsou vysvětlena až příliš daleko v textu, poté, co jsou již 
dlouho používána, např. B-0 až na str. 111. Tyto pasáže jsou pak čtenáři hůře 
pochopitelné.

DP je doplněna seznamem použité literatury, u kterého bych pro větší přehlednost 
upřednostňovala využít číslování jednotlivých položek. Práce je doplněna velkým množstvím 
přehledných a vizuálně dobře zpracovaných grafů. Kromě toho je k práci přiloženo CD 
s odpověďmi uživatelského dotazníku.

Stylistická i gramatická stránka práce je na velice dobré úrovni. Chyby se vyskytují pouze 
v interpunkci (a to jak chybějící, tak „nadměrné“ – viz str. 17, 57, 68, 70, 83, 95, 124 atd.). 
Anglický název práce je uveden s malými písmeny.

U obhajoby bych uvítala, kdyby diplomant zodpověděl následující dotazy / připomínky:
- Jaký je postup při zjištění odlišných informací z různých informačních zdrojů?
- Z jakého důvodu přestala banka odebírat zdroje od Dun & Bradstreet (je-li to 

diplomantovi známo).

http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
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- Jak si vysvětluje poklesy / nárůsty požadavků na rešerše u jednotlivých sledovaných 
skupin (alespoň výběrově, např. str. 79)?

- Z jakého konkrétního důvodu začlenil do své DP kapitolu o in-house a cloudových 
řešení (v přímé návaznosti na sledované údaje)?

- Jaké nedostatky či nadbytečné duplicity diplomant v rámci analýzy identifikoval? 
Budou tato zjištění reflektována v praxi?

- Na str. 70 diplomant cituje rozlišení primárních a sekundárních potřeb. V psychologické 
teorii se však tyto pojmy obvykle vysvětlují obráceně. Prosím o vyjádření. 

- Jak si diplomant vysvětluje zjištění ze str. 117, kdy jsou rešerše stále zpracovávány pro 
zaměstnance, kteří již v bance nepracují. Byla v tomto případě přijata nějaká opatření?

Navzdory výše uvedeným drobným nedostatkům je práce odborně kvalitně zpracována a 
splňuje požadavky stanovené v zadání DP.  

V souladu s tímto hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Jiřího Bezchleby, 

DiS.  stupněm výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu

Odpovídá požadavkům na DP s výhradami 

uvedenými ve slovním hodnocení
35 bodů

přínos a novost práce Odpovídá požadavkům na DP 20 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 3 bodů

CELKEM 93

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


