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Diplomant si za téma své práce zvolil velice širokou oblast specifik internetového 
podnikání. Práce je rozdělena na čtyři základní bloky v následujícím členění: teoretická 
východiska internetového podnikání, specifika internetového podnikání, elektronické 
obchodní modely – nové trendy a změny a analýza firemních nástrojů 21.století. 

Hodnocení - komentáře:
1. Úvodní kapitolu považuji vzhledem k zaměření práce a jejímu celkovému rozsahu 

za příliš rozsáhlou (str. 16-35). Pozitivně hodnotím definování základních pojmů,
představení různých přístupů odborné veřejnosti i snahu přístoupit k tématu 
objektivně a nastínit i negativní potenciál popisovaných jevů (globalizace, ztráta 
soukromí v éře informační společnosti atd.). Přesto považuji některé z informací 
uvedených v této části za nadbytečné, nemající zásadní význam pro zpracovávané 
téma (př. vznik a vývoj internetu). 

2. DP je zajímavě doplněna příklady z praxe. Jedná se o čtivé pasáže demonstrující 
výskyt popisovaných jevů v praxi (např. „IBM, Microsoft, Google“- diplomant 
ukazuje posun zájmu hlavních hráčů na trhu IT od hardwaru, přes software k 
aplikacím a službám.).

3. Některá tvrzení uváděná diplomantem (např. „Továrny se z Evropy brzy 
odstěhují.“) jsou předkládána bez předložení příslušných podkladových dat či 
odkazů na odborné články. 

4. V DP postrádám problematiku zajištění bezpečnosti (v DP je zmiňovaná jen kuse, 
výčtem, např. „pirátské nahrávky a videa a zvyšují trestnou činnost jako podvody, 
krádeže identity apod.”), byť jistě patří mezi významná specifika internetového 
podnikání. 

5. V oblasti mezinárodní legislativy nastiňuje diplomant příklady problémů, ale 
neuvádí žádné mezinárodní organizace a instituce, které se problémem zabývají.
V rámci obhajoby bych byla ráda, kdyby diplomant tuto část doplnil.

6. Oceňuji způsob zpracování kapitoly Geografická ne-omezenost, ve které 
diplomant opět rozebírá nejen často diskutovaná pozitiva, ale i související  
omezení.  

7. Kapitola týkající se „firemních nástrojů 21.století“ je velice dobře zpracována. 
Diplomant odkazuje na aktuální statistické ukazatele a grafy z důvěryhodných zdrojů 
(př. Gartner Group). Jedná se však spíše o soupis, než o analýzu uváděných aplikací. 



Celkově je práce stylisticky dobře zpracovaná, napsaná barvitým jazykem esejového 
typu, pouze s menším množstvím chyb a překlepů (př. str. 45, 56, 68, 75 atd.). Chybné je 
použití malých písmen v anglickém názvu DP.

Po formální stránce je DP přehledně zpracovaná. Pozoruhodné je však uvedení zdrojů u 
některých grafických zobrazení: př. obrázek 4, 5 str. 48-9: Print screen obchodu Amazon, 
uvedený zdroj: vlastní zpracování. Prosím diplomanta, aby u obhajoby uvedl, v čem 
spočívá „vlastní zpracování“ v těchto případech.  

DP je vhodně doplněna přílohami, ve kterých diplomant předkládá aktuální statistické 
ukazatele týkající se zajištění přístupu k internetu, četnosti a způsobů využívání internetu a 
stavu e-Commerce atd. v České republice.

Diplomová práce naplňuje požadavky uvedené v zadání DP, avšak s výše uvedenými 
výhradami. Ráda bych proto požádala diplomanta, aby u obhajoby reagoval na výše 
uvedené připomínky a dále uvedl své zdůvodnění odlišnosti v preferencích dodavatelů 
ERP systémů u nás a v zahraničí (viz grafy str. 61-62).

V souladu s tímto hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Tomáše Rýdla  
stupněm výborně až velmi dobře, na základě výsledků obhajoby.

V Praze 21. srpna 2013

PhDr. Helena Lipková, Ph.D.


