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Cílem práce bylo prozkoumat relativně novou a rychle se rozvíjející oblast tzv. 
informačních služeb s přidanou hodnotou. Problematika leží na okraji oblasti 
informační vědy a ekonomiky. Autorka mapuje tyto služby v ČR včetně jejich 
ekonomického významu. práce obsahuje také výzkum situace v ČR a jeho 
vyhodnocení. V poslední části autorka popisuje konkrétní příklady těchto služeb, 
jejich přidanou hodnotu a jejich využití v praxi. 

Shoda se zadáním diplomové práce: 
Lze říci, že autorka ve své práci plně vyhověla zadání. 

Struktura práce: 
Práce, kterou autorka předkládá je dosti rozsáhlá. Napřed autorka popisuje podrobně 
co jsou to informační služby, jejich vývoj, význam a členění. V další části popisuje co 
je přidanou hodnotou informační služby a jaký je její vztah ke kvalitě informací. 
v další části práce autorka popisuje provedený průzkum informačních služeb v ČR, 
jeho průběh a vyhodnocení (v příloze jsou potom uvedeny vyhodnocené dotazníky 
průzkumu). V poslední nejrozsáhlejší části jsou konkrétně popsány příklady 
informačních služeb s přidanou hodnotou a jejich aplikace včetně softwarových 
nástrojů pro práci s informacemi.. 
Celkově práci hodnotím jako výbornou, zvláště co se týče podrobnosti, pečlivého 
zpracování a dokumentování. Zaměření práce na ekonomické a aplikační stránky 
informačních služeb je neobyčejně zajímavé a důležité, protože se jedná o úplně 
novou oblast ekonomického aspektu internetu. Orientace v této nové oblasti je 
obtížná a o to více oceňuji schopnost autorky proniknout do této problematiky. 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka volí informační zdroje správně, citace jsou uvedeny dobře. 

Stylistická úroveň práce: 
Stylistickou úroveň práci hodnotím jako velmi dobrou. 

Formální úprava práce: 
Formální úprava práce je velmi dobrá. Práce obsahuje také obrazovou dokumentaci. 



Doplňující dotazy pro diplomanta: 
Práce je pěkná, doplňující dotazy nemám. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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