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Předkladatelka si stanovila v této práci nesnadný cíl: vypořádat se s požadavky na profesi, jejíž definice je již 

tradičně velmi široká a jejíž atributy se v souladu s dynamikou vývoje společnosti neustále proměňují.

Rozhodla se zaměřit se pouze na „jednu tvář“ této profese, a to vymezit, jakého charakteru nabývá práce 

informačního profesionála v soukromé sféře, a jaké kompetence, znalosti a dovednosti tito lidé ve své činnosti 

uplatňují. Praktická část se pokouší přinést základní porovnání těchto požadavků s profilem absolventa UISK 

FFUK.

V teoretické části se studenta vyrovnává především s definicí této profese, zcela správně se opírá především o 

vznikající národní standardy: ať je to již Národní soustava povolání nebo Národní soustava kvalifikací a pokouší 

se je přiřadit to EQF (Evropského kvalifikačního rámce). 

Za přínosnou považuji také tabulku na straně 26: Přehled nabízených studijních oborů…. 

Problematiku dokresluje kapitola 4 věnovaná požadavkům trhu práce.              

Průzkum přináší odpovědi 36 respondentů , nemůže mít proto výraznou vypovídací hodnotu, ale 

předkladatelka velmi dobře pracuje s hypotézami, zvládá metodiku průzkumu   a přináší řadu námětů pro 

tvůrce studijních programů.  Výsledky jsou přehledně zpracovány a okomentovány.  

Metody: excerpce odborné literatury a interních materiálů, sumarizace zjištěných dat. 

Hlavní rysy práce:  

 Aktuální téma a vhodné metody odborné práce

 Detailnost a pečlivost zpracování

 Aktuální a správné citace

 Relevantní přílohy.

Téma pro obhajobu:

Kdo je to informační profesionál? 

   

Celkové hodnotím práci výborně

Praha, 24. 8. 2015



Tabulky: 

Aspekt kv.práce Možné  bodové 

hodnocení

Dosažené 

body

Vysvětlení

Metodologie a věcné 

zpracování tématu

0 - 40 bodů 38 Hodnotí se zvládnuté obsahové (věcné) stránky 

práce, splnění zadaného úkolu, využití 

výzkumných metod apod.

Přínos 0-20 bodů 16 Hodnotí se tvůrčí zpracování tématu

Citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

0-20 bodů 20 Hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů 

v textu, korektnost citování

Hodnotí se využití cizojazyčných pramenů (v 

případě plagiátu je student vyřazen ze studia bez 

další obhajoby)

Slohové zpracování 0-15 bodů 13 Hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce

Gramatika textu 0-5 bodů 5 Hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod.

Celkem Max. 100 bodů 92

Celkové hodnocení: 

Bodový zisk za práci Hodnocení

0-50 Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 Dobře (3)

61-80 Velmi dobře (2)

81-100 bodů Výborně (1)


