
Vyjádření školitele Mgr. Michaely Dombrovské k průběhu studia a k disertační práci 
“Informační vzdělávání v České republice” předkládané v roce 2017 na Ústavu informačních 

studií a knihovnictví FF UK 
 

 
I. Hodnocení celého doktorského studia  
 

 Doktorandka v podstatě zcela vyčerpala čas, povolený jako maximální délka 

kombinovaného doktorského studia. Vyplnila jej kromě plnění studijních povinností  také 

bohatou tvůrčí prací v několika směrech. Pokud jde o vlastní studijní povinnosti, jejich plnění 

zabralo v tomto případě relativně dlouhý čas. Kolegyně Dombrovské toto studium poprvé 

zahájila už v roce 2003 v denní formě a v následné kombinované většinu povinností splnila, 

nestačila však v termínu napsat disertaci. Nyní, v opakovaném studiu, už dokázala splnit zcela 

vše, co je k obhajobě třeba. Všechny zkoušky i další náležitosti, které jsou nyní požadovány, 

plnila někdy sice s delšími přestávkami, ale nakonec v požadované kvalitě. Studovala velmi 

samostatně a téma rozšiřovala a prohlubovala vždy na základě vlastní iniciativy.  

 

 Mimořádná délka doktorského studia Michaely Dombrovské byla mimo jiné 

zapříčiněna náročnou prací v jejím zaměstnání vesměs na ministerských úřadech a také její 

relativně bohatou mimopracovní odbornou angažovaností i různorodou publikační aktivitou. 

Jde mi zde ovšem o řadu odborných publikací v Čechách a částečně i v zahraničí, které uvádí 

v autoreferátu, dále o průběžnou přednáškovou a lektorskou činnost a v neposlední ředě o 

aktivní účast na řadě tuzemských i zahraničních seminářů. Pokud jde o zahraniční stáže, 

absolvovala studijní pobyt na Swedish School of Library and Information Science na 

University of Borås.  Významnou součást její profesní činnosti v oblasti problematiky, která 

byla i vlastním tématem disertační práce, tvořila její účast při tvorbě koncepcí, plánů a 

přípravy zákonů v rámci působení ve státní správě. Spolupracovala například na vytváření 

Informačního centra vlády a na oficiálních stanoviscích k problematice vzdělávání v rámci 

působení v Kabinetu předsedy vlády. Podílela se též na tvorbě Koncepce informačního 

vzdělávání na vysokých školách v České republice v rámci dlouhodobé spolupráce s Komisí 

IVIG Asociace knihoven vysokých škol a v souvislosti s činností na Ministerstvu financí ČR 

spoluvytvářela Národní strategii finanční gramotnosti, kde aplikovala vytvořené zásady 

informačního vzdělávání zaměřeného na českou veřejnost. Je držitelkou certifikátu UNESCO 

Training the Trainers in Information Literacy z roku 2008. 

 

 Za významný úspěch pokládám skutečnost, že na základě zaslaného abstraktu 

předkládané disertace se významný představitel mezinárodní profesní skupiny, zabývající se 

informačním vzděláváním v souvislosti s informační a dokumentační vědou, profesor David 

Bawden, zajímá o článek doktorandky pro Journal of Documentation. Kromě toho podle 

jejího sdělení projevily zájem i časopisy Journal of Information Literacy a Reference Services 

Review.   

 
 
II. Celkové zhodnocení disertační práce  
 
 Téma disertační práce kolegyně Dombrovské je svým názvem poměrně velmi široké. Jeho 

zpracování je ale přísně specifikováno na výzkum úrovně informační gramotnosti a informačních 

kompetencí v ČR s cílem vytvoření fungujících konceptů, které by uvedené procesy uvedly 

do kontextu s jejich existencí ve vyspělých zahraničních zemích. Autorka se pokusila navíc 

navrhnout vlastní metodiku tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání pro různé 



vzdělávací stupně a úrovně v naší zemi. K tématu disertace si dovoluji ještě podotknout, že 

dnes aktuálně představuje jeden z nejvýznamnějších civilizačních problémů, a to v souvislosti 

s rychle postupující informatizací společností a nezbytností rozšířit účast na tomto procesu ve 

všech vrstvách obyvatelstva. Přitom je to už od šedesátých let minulého století také zásadní 

téma vývoje pojetí oboru, který se ve světě vyvinul jako zastřešující teoretická disciplína 

postupně nad knihovnictvím, dokumentalistikou, vědecko-technickými informačními procesy, 

informačním managementem, metodami competitive intelligence a konečně nad vše toto 

zahrnující státní či národní informační politikou. 

 

 Pokud jde o způsob zpracování vytčené problematiky, musím konstatovat, že konečný 

text disertace vznikal nakonec v rychlém sledu a částečně v jakémsi korespondenčním dialogu 

mezi autorkou a školitelem. Mým cílem bylo práci zbavovat zbytečných širších, i když s 

tématem do určité míry souvisejících pasáží a soustředit se na klíčové kapitoly, naplňující 

vytčené cíle práce. To se podle mého názoru do patřičné míry zdařilo,  a to mimo jiné i díky 

vnímavosti doktorandky k mým doporučením a kritickým poznámkám. Je samozřejmé, že v 

některých případech autorka setrvala na svém pojetí určitých pojmů, a to vesměs z důvodu 

vlastních praktických zkušeností, které nabyla prací ve státní správě (kde, jak jsem se už 

několikrát vlastními zkušenostmi přesvědčil, dochází v řadě případů k odklonu od 

akademického pojímání skutečností, s nimiž jedná). Tím lze také vysvětlit někde poněkud 

úřední styl, kterým jsou pojednávány poznatky z oblasti politických aspektů tvorby 

vzdělávací politiky ve směru informační gramotnosti veřejnosti.   

 

III. Připomínky k disertační práci  
 
 Zejména v závěrečné fázi tvorby předložené disertace se mnou doktorandka intenzivněji 

komunikovala a měl jsem tak možnost i do už finalizovaného textu navrhovat své připomínky a 

podněty. Jak už jsem uvedl, ne všechny autorka přijala, ale téměř vždycky nakonec s mým 

pochopením. Na druhé straně jsem se samozřejmě nesnažil o změnu specifického stylu autorčina 

vyjadřování. Domnívám se, že pokud bych nyní ještě nějaké své připomínky uváděl, jednalo by se pro 

celkové hodnocení práce o nevýznamné podrobnosti.  

 

 K celkovému pojetí práce nemám vzhledem k uvedeným skutečnostem žádnou významnější 

výhradu. Připomínky a doporučení jsem už uplatnil také během v tomto případě relativně dlouhého 

studia. Doktorandka podle mého soudu vykazuje schopnost aplikace systémového přístupu, logického 

uspořádání poznatků a také praxi v přibližování těchto poznatků ve prospěch jejich co nejširšího 

uplatnění.  

 
IV. Otázka pro obhajobu 
 
 Které státy by se daly pokládat z hlediska koncepce vládní podpory informačního vzdělávání 

pro ČR za příkladné a proč? 

 
V. Závěr  
 
 Vzhledem k výše uvedenému hodnocení ve svém posudku předloženou disertační práci 

“Informační vzdělávání v České republice” předběžně klasifikuji jako prospěla.  
 

 

20. května 2017                                                                                         doc. PhDr. Rudolf Vlasák 


