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Hned úvodem ke svému posudku musím konstatovat, že předloženou 
rigorózní práci Mgr. Natálie Budilové jsem pročetl s radostí nad úrovní a profesním 
zaměřením, kterou někteří naši absolventi dokáží prokázat. Jsou tak živým důkazem 
toho, že koncepce studijního programu Úl SK v informačním zaměření je moderní, 
nosná a relevantní vzhledem k výzvám, kterým absolventi na trhu práce v soudobých 
informačních službách podnikové a všeobecně institucionální sféry čelí. 

Už v diplomové práci, z níž tato vychází, dosáhla autorka maximálního stupně 
komplexnosti aspektů, z nichž lze sledovat soubor informačních aktivit, pojmenovaný 
anglickým výrazem "competitive intelligence". 

Toto obhajované rigorózní dílo dosahuje až encyklopedického charakteru a 
rozhodně by mělo sloužit k výuce informačních specialistů nejen na ÚISK. Postihuje 
skutečně veškeré pojmy, které se nějakým způsobem CI dotýkají, či s CI přímo 
souvisí. To, spolu s mimořádně přehledným způsobem úpravy stránek, logickým 
roztříděním do kapitol a subkapitol, pokládám za jeden z dalších uznatelných faktorů 
pro příznivé hodnocení předložené práce. Jde ve všech případech o zcela 
kvalifikované výklady pojmů, založené na relevantní světové literatuře. Přitom je to 
skutečně velké množství relativně nových pojmů, s nimiž se dnes ve světě, pokud jde 
o progresivní firemní, resp. institucionální management, intenzívně pracuje. V tomto 
smyslu vyniká především kapitola 4.2, kterou bych doporučil jako jeden z klíčových 
učebních textů pro naše informační obory. 

K dílčím částem práce uvádím jen několik poznámek: 

pokud jde o benchmarking, je na str. 25 uvedena dobrá definice z Oxfordského 
výkladového slovníku, ale podle mne na téže stránce nadbytečně dosti 
nepodaření definice z Czechinvestu, podle níž by se neznalý člověk určitě o 
podstatě pojmu nic nedověděl (možná bych to uvedl jako odstrašující příklad 
definování moderních pojmů, s čímž se setkáváme bohužel stále častěji) 

obdobou předešlého je na str. 33 graf, citovaný z Horákové - hned nahoře: 
shromažďování dat. .. a hned vedle shromažďování a pod tím zase 
shromažďování. .. To nedává smysl 

k informačním metodám bych na str. 46 u SDl uvedl také moderní obdobu této 
služby, nazývanou už u mnohých databázových center jako "alert" 

To rozhodně nejsou připomínky, které by mohly ovlivnit celkově velmi pozitivní 
hodnocení celé rigorózní práce. Ta představuje zdařenou analýzu současného stavu 



vývoje ve velmi široké aktuální problematice moderního informačního servisu 
především v podnikatelské sféře a stává se nosnou větví rozvoje našeho oboru. 

Vzhledem k tomuto celkovému hodnocení doporučuji rigorózní práci Mgr.Natálie 
Budilové "Competitive intelligence v podnikovém prostředí s důrazem na využití 
informačních technologií" k obhajobě a stavím se za její přijetí. 

V Praze 10. března 2008 
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