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Posudek

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma z oblasti informační vědy a marketingu a 
zaměřila se na využitelnost marketingových databází pro firmu z hlediska marketingového 
pracovníka. V řízení firmy je efektivní využívání informací o trhu a klientech pro 
marketingové účely jedním z předpokladů úspěchu a jedná se tak o velice praktické téma.

Samotná práce je také velice prakticky zpracována a zabývá se téměř výhradně samotnými 
marketingovými databázemi. Na jedné straně takto úzké zaměření práce umožňuje autorce jít 
do opravdu velkého detailu, na straně druhé je však nutno podotknout, že by práci tohoto typu 
slušel také jistý teoretický úvod z oblasti marketingu a naznačení aktuálních trendů ve 
firemním managementu a marketingu. Naopak mnohastránkové velice technické definice 
základních pojmů z teorie databázových systémů (kapitola 1.2) nemají příliš velký přínos pro 
marketingového pracovníka, který by měl být cílovou skupinou budoucích čtenářů této práce.  
Kapitoly 1 a 2 jsou tak silně technické a deskriptivní a až v kapitole třetí (tj. teprve od 41. 
stránky práce) se autorka začíná zabývat ekonomickými aspekty databázových systémů.

Charakteristika databází ekonomických subjektů (kapitola 3) je pak dobře zpracována i 
v širším kontextu a také popis nejvýznamnějších poskytovatelů informací v kapitole 4 
obsahuje základní informace o relevantních hráčích na tomto trhu.

Kladně je pak možno hodnotit praktickou část práce, v níž se autorka zaměřuje zejména na 
analýzu a komparaci využití dvou různých databázových systémů pro marketingové aktivity.
Komparace je provedena velice exaktně, realizována na základě jasně stanovených kritérií a 
autorka z ní vyvozuje praktické závěry pro svou práci. Je možno snad jen zmínit, že 
v některých momentech zachází autorka až do příliš technicistních detailů (velmi podrobný 
popis jednotlivých kroků při realizaci dotazů v obou databázích). 

Diplomová práce může být hodnotným přínosem pro informační pracovníky, kteří se zabývají 
podnikovými informacemi, nicméně bylo by vhodné, aby autorka uvedla práci do kontextu 
aktuálních trendů firemního marketingu a uvedla jaké jsou například možnosti propojení 
uvedených databází s firemními CRM systémy. Pakliže autorka v rámci obhajoby vysvětlí 
tyto vazby konstatuji, že práce splňuje standard kladený na diplomovou práci a doporučuji 
ji k obhajobě s hodnocením „výborně“. Pokud by toto autorka v rámci obhajoby nevysvětlila, 
doporučil bych hodnotit práci známkou „velmi dobře“.
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