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Posudek

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma velmi praktické a to analýzu a strategický 
plán optimalizace informačních potřeb konkrétní firmy. Cílem práce je tedy popsat prostředí 
v dané firmě, provést informační analýzu a na tomto základě navrhnout plán pro optimalizaci 
uspokojování informačních potřeb.

Z textu práce je zřejmé, že autorka má určité zkušenosti z prostředí realizace takovéhoto 
záměru a vznikla tak velice konkrétní a robustní případová studie, která může být využita jako 
inspirace pro jiné firmy podobné velikosti a jedná se tak o diplomovou práci s velmi 
konkrétním praktickým přínosem.

Z metodického hlediska, je potřeba v práci vyzdvihnout mimo jiné precizní definování pojmů, 
včetně podrobné charakteristiky pojmosloví z oblasti strategického řízení na straně jedné a 
informační společnosti, informačního managementu a definice role a kompetencí 
informačního pracovníka ve firmě na straně druhé. Nejsilnější stránkou práce je ale zmíněná 
praktická část, která spočívá v důkladné analýze informačních potřeb a následném návrhu 
scénářů pro optimalizaci naplňování informačních potřeb firmy. Zejména využití dotazníku, 
který autorka zpracovala už pro bakalářskou práci, je možno považovat za velmi vhodné 
východisko pro detailní analýzu a následný návrh strategie optimalizace informačních potřeb, 
jak byla dále rozpracována v diplomové práci.

Nutno však konstatovat, že přínosem pro tento text by mohla být větší práce se zahraničními 
zdroji literatury. Ačkoli jsou některé zahraniční zdroje citovány, za zmínku by v kontextu 
práce stály např. práce Thomase Davenporta (např. Information Ecology), v oblasti 
strategického řízení by bylo možno zmínit odkazy na práce P. Druckera (např. Výzvy 
managementu pro 21. století). Vhodný by byl též alespoň odkaz na metodiky informačního 
auditu firmy, například na práce Susan Henczel (např. The information audit: a practical 
guide). Uvedené zdroje jsou jen příklady – avšak prezentace alternativních přístupů 
k tématům blízkým strategické optimalizaci informačních potřeb firmy by obecně mohla 
dodat práci širší rozměr.

Závěrem konstatuji, že diplomová práce splňuje standard kladený na diplomovou práci a 
doporučuji ji k obhajobě s hodnocením „výborně“, bude-li autorka schopna při obhajobě
uvést a okomentovat i alternativní přístupy k teorii strategického řízení, analýze informačních 
potřeb firmy a jejich optimalizace.
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