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Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu informační společnosti, tedy 
společnosti, kterú do značné míry využívá při řešení většiny svých problémů informace a 
výpočetní techniku. Tímto problémem se v prliběhu posledních nejméně sedmdesáti let 
zabývala řada prvotl'ídn ích odborníkll. kteří vytvořili řadu promyšlených koncepcí, které maj í 
více společných prvkLI. Stuclent připravující bakalářskou práci s tak obecně formulovaným 
tématem má složitý úkol. MLlže shrnout rúzné významné a použitelné pohledy na existenci 
společnosti opírající se o využívání informací. Těžko lze očekávat, že autor bakalářské práce 
I11Llže vytvořit dosud neznámou koncepci informačního modelu společnosti. MLiže však 
shromáždit a dobře uspořádat a vyhodnotit poznatky umožňující model informační 
společnosti vytvořit. Při hodnocení této práce jsem se věnoval hlavně hledání možností 
dalšího rozvoje myšlenek autora. 

Autor vložil do textu básně. které najeclnu stranu text poetizují, na straně druhé text 
vzdalují od přísně včdeckého pohledu na svět. Kvalita poezie není předmětem hodnocení 
tohoto textu, proto se jí nebudu dotýkat. Autor by měl přemýšlet v dalších stádiích práce na 
informačním modelu společnosti o přísně vědeckém přístupu k problému. 

Z textuje zřejmé. že autor chápe informaci jako zvláštní fenomén, odlišující se od 
hmoty a energie. S tímto pohledem je nutno souhlasit, filozofické úvahy o informaci jako 
veličině, která existuje ve vědomí. je možno rozvíjet velmi sofistikovaně, aniž dospějeme 
k prakticky nutnému pojetí informace jako popisu skutečnosti, kterou lze přeorganizovat tak, 
aby lépe sloužila potřebám lidí. Takové pojetí nutně vede k matematizujícím postupLiI11, 
hledajícím vtahy mezi zněním informace a stupněm změny organizace skutečnosti a 
využite Inosti takto zmčněné skutečnosti pro vymezitelnou populac i lid í. Všechny vědy, 
jejichž bouřlivý rozvoj vedl ke vzniku tzv. informační společnostijsou popsatelné právě díky 
tomuto pojetí. 

Doufám. že autorovi práce, až si zde řečené promysl Í a osobním zpLisobem dopracuje, 
bude připadat rozumné rozvíjet teorii vývoje společnosti využívající informací. A tuto zde 
hodnocenou práci pochopÍ jako velmi dobrý. ale přece jen přípravný text 

Návrh kvalifikace této práce: VELMI DOBŘE. Pokud autor navrhne ve své obhajobě. 
pro komisi zaj ímav)' a vědecky dostatečně podložený model informační společnosti je možné 
hodnocení ještě zlepšit. 
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