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Struktura práce/obsahové záležitosti: 

Práce je z hlediska strukturace a obsahu velmi dobře členěna, pojata čtivě a zajímavě 
s dodržením odborného stylu výkladu tématu. Autorka výborně učinila základní vstup do 
používání metod Cl v podnikovém prostředí. V práci bylo třeba vymezit problematiku 
terminologicky a obsahově a dát do souvislosti s dalšími činnostmi podnikli ajejich okolí. Být 
konkurenceschopný má řadu podmínek, některé z nich se vážou i na strategický marketing a 
strategické řízení. Tohoto si autorka všímá ve své práci, zmiňuje rovněž další nástroje jako 
jsou benchmarking, případně Porterův model 5 konkurenčních sil. Přestože se nejedná o první 
kvalifikační práci tohoto druhu na Úl SK, autorka je v subtématech a struktuře práce často 
odlišná od předchozích obhajovaných prací, což oceňuji. CI neznamená automaticky 
propojení s tzv. knowledge management, dochází ale k průniku a vzájemnému ovlivňování 
těchto dvou oblastí a i tohoto vztahu si autorka všímá. Rigorózantka si všímá dále 
informačních metod použitelných v činnostech CI, kdy i např. zpravodajské a informační 
metody jsou si v mnoha ohledech podobné a vzájemně využitelné. Pochopitelně kategoricky 
je zavrhována neetická forma získávání informací o konkurenci, např. zcela rozdílná činnost 
od CI: tzv. prllmyslové špionáže. Natálie Budilová pracovala samostatně, vývoj práce ajejí 
výsledky, také současné její CI zkušenosti jsou mi tedy již známy s předstihem před vlastní 
obhajobou, přesto položím několik otázek pro účely diskuse - viz dále. 

Výběr informačních pramenů: 

bez výhrad 

Stylistická a gramatická úroveň práce: 

bez výhrad 

Formální a grafická úprava práce: 

výborná, účelné obrázky a schémata, zvyšuje přehlednost práce, která je tímto opravdu 
výborná, typografie pakje velmi čitelná, zvýraznění klíčových slov napomáhá efektivní 
čitelnosti a čtivosti obecně - velmi ocel'íuji 

Doplňující otázky/shrnující připomínky pro obhajobu: 



Rigorózantka má zkušenosti z firemního prostředí a tematiky CI v mezinárodní právnické 
společnosti. Mohla by v rámci možností pohovořit, jaké znalosti ze studia využívá a jaké jé se 
musí doučovat. 

Dále by mohla zmínit specifika CI v právní oblasti - tj. jaké informační zdroje konkrétně jsou 
nejvíce využívány. 

Může pohovořit a vystrukturovat eticky nebo právně zpochybnitelné metody získávání 
informací (ve vazbě na kapitolu o etice profesionála CI), které do CI nepatří, ale přesto se 
mohou v podnikové či podnikatelské oblasti vyskytovat. 

Závěr: Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Části práce doporučuji 
k opublikování či podobnému zveřejnění, jakož jsem už doporučoval u diplomové práce, 
jež se stala východiskem pro práci rigorózní. 

V Praze, dne 16.dubna 2008 


