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Předložená disertační práce je výjimečná jak z hladiska hloubky vhledu doktoranda do 
složitého problému kvalitativního hodnocení informačního systému, tak z hlediska komplexního 
pojetí situace v oblasti zkoumání másta a úlohy informační vědy v řešení otázek aplikace 
kvalitáčských oborů v optimalizaci komunikace informací ve vybraném technickím oboru, 
v němž utor pracuje. Navíc má tato práce výjimečně bohatý poznámkový a obrazový 
doprovod, včetně podrobně interpretovaných výsledků provedených výzkumů Jde o 
kvalifikovaně a promyšleně zpracovanou studii, zabývající se v podstatě všemi relevantními 
aspekty soudobého pojetí racionálního a efektivního zprostředkování informací s pomocí 
systémových prostředků v soudobém světě vyspělých informačních technologií. A kromě toho 
se autor, i když technik, odvážně a do velké míry úspěšně pouští do hledání širších 
filozofických rámců zkoumání ryze exaktních procesů v „kvalitářství“ i v provozování 
vědecko-technických informačních systémů.

Cíle, které  byly pro tuto práci vytyčeny, autor beze zbytku nejen splnil, ale jako 
školitel musím přiznat, že je doktorand k mému radostnému zjišťování už v průběhu studia a 
psaní výsledného díla v mnohém překonal. Např. jeho exkurse do filozofie a souvisejících 
otázek také víry, ať už křesťanské, nebo jiné, jsem nakonec musel shledat jako relevantní 
k danému  výzkumu, a to právě v tom smyslu, jak je autor pojal. Musím také potvrdit jeho 
úspěšný pokus o vysledování „průniků informační vědy se systémy zajištění jakosti 
informačních systémů s určitými souvislostmi matematiky, historie, filozofie s důrazem na 
etiku, ekonomie, sociologie a psychologie i s dalšími drobnými souvislostmi, např. 
lingvistickými“, jak sám uvádí v závěrech své práce.

Doktorand se mnou po celou dobu studia velmi dobře komunikoval a také jsme měl 
příležitost sledovat a připomínkovat tvorbu výsledné disertace. Všechny mé náměty a 
poznámky s pochopením přijímal, ovšem podstatu práce vykonal zcela samostatně, bez mého 
přičinění. 

K celkovému pojetí práce nemám vzhledem k výše uvedeným konstatacím naprosto 
žádnou výhradu. Doktorand dodržel schválenou koncepci díla, pracoval zcela samostatně a 
maximálně využil svých zkušeností z kvalitářské práce v oblasti jaderné elktroniky. Jak už jsem
výše uvedl, tato disertační práce vykazuje skutečně vysoký stupeň odborného zvládnutí a také 
autorův tvůrčí přínos při řešení možno říci nejzávažnějšího problému, který si předsevzal 
zkoumat a řešit. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení navrhuji disertační práci Ing. 
Františka Kostihy přijmout k obhajobě.
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