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Posudek 

Autor si pro svou diplomovou práci zvolil aktuální téma "infonnačního auditu", procesu, 
který slouží k efektivnímu popisu současného informačního prostředí v rámci společnosti a 
objektivnímu zj ištění, které informační toky či informace jsou nutné k dosažení jej ích cílů. 
Cílem práce je přiblížení tří vybraných přístupů k informačnímu auditu a následné aplikace 
vybraného přístupu na metodiky auditu webu. Autor předpokládá, že taková aplikace by 
mohla přinést praktické použití v reálném prostředí. Základní otázkou je, zda je možné 
aplikovat teorie informačního auditu na audit webu a jaký by mohl být přínos této aplikace .. 

Autor pojal práci systematicky komplexně a v textu velmi přehledně popisuje jednotlivé 
možné přístupy k informačnímu auditu, tedy zejména tzv. InfoMapu, dále analýzu 
informačních toků a tzv. jednotný a strategický přístup. Jak uvádí autor, informační audit je 
relativně mladou, rychle se rozvíjející oblastí, která však v současnosti nachází velké 
uplatnění. U informačního auditu není ještě stále ustáleno jeho všeobecně uznávaná definice a 
metodika pro jeho realizaci. V této souvislosti je autorovo přiblížení hlavních přístupů velmi 
užitečné a přínosné. 

V další části se pak již autor věnuje aplikaci informačního auditu na audit webové aplikace. 
V teoretické části autor zkoumá vhodnost jednotlivých přístupů k provedení takovéhoto 
auditu a dále aplikuje vybraný přístup na audit konkrétní internetové prezentace v části 
praktické. Podrobný audit této webové prezentace ukazuje, že je autor patřičně seznámen 
s principy a postupy realizace takovéhoto auditu. 

Po metodické stránce je práce kvalitně a přehledně zpracována, s uvedením ilustračních grafů. 
S ohledem na to, že součástí diplomové práce je analýza konkrétní webové prezentace, práci 
by pomohlo uvedení více ukázek této webové prezentace. 

Závěrem je možno konstatovat, že diplomová práce může být zřetelným přínosem pro oblast 
rozvoje informačního auditu v ČR, zejména s ohledem na svou informační hodnotu a proto 
konstatuji, že práce splňuje standard kladený na diplomovou práci a doporučuji ji 
k obhajobě s hodnocením "výborně". 
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