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Posudek 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma z oblasti „informační ekonomiky“, tedy 
ekonomiky ovlivněné rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT) a to ve 
vazbě na segment malých a středních podniků, což je téma s velkým potenciálem pro hlubší 
analýzy. Hlavním cílem diplomové práce je zejména zhodnotit postavení malých a středních 
podniků z hlediska dostupnosti a využití informací v podnikatelské sféře a vliv těchto 
informací na konkurenceschopnost ekonomických subjektů.  

Z metodického hlediska je práce velmi systematicky zpracována. Autorka vhodně postupuje 
od definic základních pojmů, přes teoretický rámec a kontext rozvoje informační společnosti 
a informační ekonomiky, přes charakteristiku podnikatelského segmentu malých a středních 
firem a jejich možných podpor až k vymezení role ICT v podnikatelském sektoru. Využívá 
mnoha zdrojů, svá tvrzení hojně dokumentuje výstupy statistických šetření, analýz a studií, 
včetně uvedení tabulek a grafů, které umožňují čtenáři se velmi dobře zorientovat v dané 
problematice. 

Velmi kladně je možno hodnotit také praktickou část práce, v níž se autorka zaměřuje 
zejména na využívání elektronických tržišť a dalších B2B, příp. B2C, systémů malými a 
středními podniky. Systémy tohoto typu umožňují i relativně malým podnikům zapojit se do 
globálních řetězců a uspět i na zahraničních trzích. Využívání těchto systémů dokumentuje i 
na příkladech konkrétních firem a dále srovnává situaci v České republice s úrovní využívání 
elektronického obchodování malými a středními firmami v jiných zemích. Tato srovnání 
ukazují vhodně hlavní atributy, jež s sebou využití elektronického obchodu v tomto segmentu 
nese, a ukazuje také jaké jsou příčiny v mnoha případech omezeného využití elektronických 
nástrojů prodeje mezi menšími firmami. 

Diplomová práce může být zřetelným přínosem pro oblast informační vědy i pro oblast 
ekonomiky podniku a proto konstatuji, že práce splňuje standard kladený na diplomovou 
práci a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením „výborně“.  

 

 

Ing. Petr Očko, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 
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