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Posudek

Autor si pro svou diplomovou práci zvolil téma z oblasti „informační ekonomiky“, tedy 

ekonomiky ovlivněné rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT) a to ve 

vazbě na oblast moderních firemních informačních systémů. Hlavním cílem diplomové práce 

je zejména cílem práce popsat specifika internetového podnikání s ohledem na odhalení příčin 

úspěchu či naopak neúspěchu firem v internetovém prostředí.

Z metodického hlediska je práce systematicky zpracována. Autor vhodně postupuje od definic 

základních pojmů, přes teoretický rámec a kontext rozvoje informační společnosti a 

informační ekonomiky, k hlavním specifikům internetového podnikání a online obchodních 

modelů. Následně v práci autor rozebírá problematiku firemních ERP a CRM systémů a 

dalších firemních IT řešení současnosti. I analýza těchto modelů a řešení je kvalitně a 

systematicky zpracována.

Určitou slabinou práce je však poněkud syntéza závěrů práce a jejich vlastní interpretace, 

která je zčásti obsažena průběžně v textu a stručně pak v závěru práce. Zejména mi chybí 

detailněji propracovaná propojovací linka mezi problematikou online podnikání (kapitoly 2 a 

3) a problematikou firemních informačních systémů (kapitola 4). Čtenář si tuto linku 

odvozuje spíše z kontextu, než že by byla explicitně vyjádřena. Jako jistý nedostatek bych 

také zmínil, že práci by prospělo širší využití zahraničních zdrojů a to ne jen těch 

internetových. V práci na toto téma by se měla objevit např. zmínka o respektované publikaci

Shapira a Variana „Information rules“ či některé další. Poněkud detailněji by též mohl být 

popsán koncept Webu 2.0 a jeho dopady na online podnikatelské prostředí.

Celkově však práce je přínosem pro oblast informační ekonomiky a proto závěrem konstatuji, 

že práce splňuje standard kladený na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením „výborně“ ovšem za předpokladu, že autor bude při ústní obhajobě schopen 

detailně zdůvodnit, jak ovlivňují firemní informační systémy typu ERP a CRM schopnost 

firmy prosadit se v prostředí internetového podnikání a jaká vlastní doporučení z jeho práce 

pro firmy v této oblasti vyplývají. V případě, že toto autor v rámci obhajoby dostatečně 

nezdůvodní, tak bych práci ohodnotil stupněm „velmi dobře“.
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