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Diplomantka si vytkla jako cíl své práce detailně popsat první fázi Competitive Intelligence 
(CI). a to sběr informací, a také v praktické části porovnat vybrané informační zdroje. 

Záměr i dosažené výsledky práce se plně shodují se zadáním diplomového úkolu. 

Teoretická část práce je rozčleněna do 5 kapitol, kde je poskytnut stručný úvod a 
charakteristika disciplíny, klíčový úsek typologie informačních zdrojú pro CI a velmi aktuální 
oblast směrú vývoje ve zpracování informací pro CI. Jakou zajímavou vnímám kapitolu, kde 
autorka srovnává přístup jednotl ivých zemí ve světě k této disciplíně a osvětluje příčiny 
vzájemně odlišných stanovisek. 

Praktická část, kterou vnímám jako velmi zdařilou a především cennou ve smyslu podnětné 
zpětné vazby tvúrcllm systémú, se zabývá analýzou a porovnáním vybraných informačních 
zdrojú. Osobně považuji za velmi hodnotné závěry autorky týkající se formulovaných 
hypotéz, především jej í postřeh o vzájemné neprovázanosti veřejných informačních zdroj Ll 
ekonomických informací. 

Rozsah použité literatury i časová aktuálnost vhodně zvolených vybraných zdrojú Splt1Uj í 
kritéria odborné úrovně diplomové práce. 

Ke stylistické úrovni práce nemám žádné výhrady. 

Formální stránku práce hodnotím jako vyhovující, sph1uje všechny formální náležitosti, po 
obsahové stránce nemám k práci žádné zásadní výhrady. Vytkla bych ale autorce nebývale 
vysokou chybovost v nesprávné či chybějící interpunkci, což je v tak kvalitní práci určitě 
škoda. 

Dopl!1ující otázky pro obhajobu: 
1/ Jakou změnu či návrh ke zlepšení současné situace v oblasti veřejných informačních 
zdrojú ekonomických informací byste např. tVllrcúm těchto zdrojú v ČR doporučila? 
2/ Při své charakteristice stavu CI v ČR čerpáte z prúzkumu Miroslavy Brázdilové (2002). 
Jaké myslíte jsou hlavní příčiny toho, že v ČR není aktuálních prúzkumú v této oblasti 
provedeno více? 

Ve zhodnocení pn:'!zkumu je řada podnětných závěrú, podpořených kvantitativními údaji, 
doporučuj i autorce využít tuto časově náročnou a pracnou část k nějaké formě publikační 
činnosti. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 


