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Předložená práce doktorandky mgr. Věry Pilecké je výsledkem jejího profesionálního 

působení v oboru informační věda, resp. v celém studijním programu Informační studia a 

knihovnictví, a také v odborné praxi, kdy pracuje nejen jako odborná asistentka, ale také 

v Ústřední knihovně Českého vysokého učení technického v Praze.   

 

Doktorandka je přednáškově činná, a to včetně mezinárodních konferencí, a podílí se na 

pravidelné přípravě  vysokoškolských studentů na ÚISK FF UK a na ČVUT zejména v oblasti 

práce s informačními zdroji relevantními zejména pro technické vědy. Dá se konstatovat, že 

její vědecký dizertační projekt se prolíná s jejím profesionálním zaměřením, což je v obsahu 

práci možno vypozorovat a vidím to rovněž jako jeden z kladů práce, která je částečně 

založena i na osobní pracovní zkušenosti. 

 

Dizertační práce je výsledkem uváženého a pečlivého zkoumání této problematiky 

v národním a rovněž v mezinárodním kontextu a byla konzultována s řadou odborníků v 

zahraničí i u nás. Velkou roli sehrávají také doktorandčiny zahraniční pobyty. Obětavost a 

odborná erudice doktorandky v intenzivní její pomoci s výzkumnými a dalšími projekty ÚISK 

FF UK ji pak ještě blíže přivedly ke zkoumané problematice, např. vybraných témat HCI 

(human-computer interaction) nebo uživatelských rozhraní  a jejich vlivu na rešeršní procesy 

v online systémech.  

 

Volba tématu doktorandky sama o sobě není jednoduchá a základní charakteristikou tématu je 

jeho mezioborovost a silná dynamika vývoje. Práce je přes náročné porovnávání a zkoumání 



mezioborových souvislostí jinak obsahově vyvážená a aktuální. Přínosu práce je více, určitě 

je v komplexním analytickém a posléze syntetickém pohledu na danou problematiku.  
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