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Doktorand v průběhu studia velmi dobře plnil úkoly zadané studijním plánem. Na 
disertačním tématu pracoval samostatně a systematicky. Kromě plnění atestací se podílel na 
výukové činnosti na ÚISK FF UK v předmětu Znalostní systémy a na několika internetových 
projektech v rodinné firmě, z nichž načerpal řadu cenných zkušeností, které v disertační práci 
zhodnotil. Mimořádný význam měly během studia pro doktoranda zahraniční studijní pobyty 
ve Švédsku a ve Švýcarsku. 

Doktorand v rámci práce na své disertaci velmi podrobně studoval všechny aspekty 
informačních činností souvisejících s investováním, a to jak z obecného pohledu informační 
vědy, tak z praktického hlediska konkrétních případových studiL Všestranně kriticky rozebíral 
původní pracovní hypotézy Gsou uvedeny v první části práce - kap.3). Docházel k řadě 
nečekaných postřehů a zjištění, což jej vyburcovalo k formulaci zcela originálních závěrů 
(shrnutých v kap.8). 

Obsah předložené disertační práce plně koresponduje se stanoveným cílem. Hlavní 
část práce (kap. 4-6) je adekvátně hierarchicky strukturována a představuje skutečně 
transdisciplinární pojetí tématu. Je nutno vyzdvihnout, že text práce je jazykově vyzrálý a 
mimořádně čtivý, o čemž svědčí už nadpisy jednotlivých kapitol a úseků. Co se týče použité 
literatury, domnívám se, že dokládá vynikající orientaci autora v daném tématu. Doktorand 
prostudoval řadu zejména zahraničních monografií a rozsáhlý soubor aktuálních článků, 
nechybí bibliografické záznamy použitých elektronických pramenů. 

Doktorská disertační práce prokazuje přehled a erudici autora, rozsáhlé znalosti, 
schopnost samostatné analýzy problémů a kreativních úsudků. Za hlavní přínosy pro 
informační vědu považuji všestranný rozbor vlastností informací ve vztahu k investičnímu 
rozhodování, systematické zhodnocení zkušeností z realizace několika internetových systémů 
a zejména řadu neotřelých, provokujících, ale plně fundovaných myšlenek a tezL Vybrané 
výsledky práce by bylo vhodné publikovat - jistě by vzbudily pozornost aještě lépe polemiku 
na dané téma. 

Celkově hodnotím výsledek doktorského studia Mgr. Bc. Jakuba Lešikara velmi 
pozitivně a jednoznačně doporučuji jeho doktorskou disertační práci "Informační předpoklady 
úspěšných investičních strategií" přijmout k obhajobě v rámci oboru Informační věda na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
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V Praze 24. června 2009 ), 

doc. RNDr. J~í Ivánek, CSc. 


