
Ústav informačních studií a knihovnictví

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze

Stránka 1 z 2

Název práce: M-commerce jako nový fenomén nakupován

Typ práce: diplomová

Hodnocení práce: výborně

Vedoucí práce: Ing. Petr Očko, Ph.D. 

Oponent/-ka práce: 

Konzultant/-ka práce: Josef Šlerka

Řešitel/-ka práce:  Bc. Markéta Dlouhá

Slovní hodnocení práce

Dilomová práce Markéty Dlouhé se věnuje problématice na pomezí marketingu, obchodu a 

technologií. Pro dobrý popis dynamiky m-commerce je nutné spojit technologické aspekty s 

úspěchy či neúspěchy obchodními a v tomto ohledu, se Dlouhé v první části daří zevrubně a 

dobře popsat historii a peripetie této oblasti.

Na deskriptivní část, navazuje ovšem část se samostatným výzkum, v němž se snaží Dlouhá o 

zmapování situace v části segmentu m-commerce u nás. Musím ocenit, že Dlouhá si je 

vědoma omezení výzkum, ale zároveň neztrácí ze zřetele jeho pragmatické aspekty. V dílčích 

poznatcích tak potvrzuje zahraniční výzkumy (například naznačenou ochotu utrácet za 

aplikace podle zvolenéhého typu operačního systém aj.) čimž zvyšuje pravděpodobnost 

platnosti i dalších jejich aspektů pro naše území.

Z mého pohledu bych práci snad je vytkl, že v oblasti trendů není dost odvážná a nevěnuje je 

se kupříkladu nastupujícímu trendu alternativních platidel jako jsou Bitcoiny, které by mohli 

ještě výrazně zasáhnout do dalšího vývoje. U obhajoby bych se proto na ně rád zeptal.

Práci doporučuji k obhajobě.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu

práce kombinuje deskripitivní, pozitivistický, 

přístup s praktickým výzkumem a splňuje tak 

všechny náležitosti.

35 bodů

přínos a novost práce práce zpracovává relativně málo akademicky 15 bodů



Ústav informačních studií a knihovnictví

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze

Stránka 2 z 2

probádanou oblast a potud ji lze považovat 

za novátorskou

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů

práce splňuje všechny standardní požadavky 

na využívání zdrojů
20 bodů

slohové zpracování
místy sloh kolísá a textem prosakují drobné 

dvojznačnosti a žurnalismy
10 bodů

gramatika textu
nenašel jsem žádné prohřešky proti 

gramatice
5 bodů

CELKEM 85 bodů

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci 85 bodů Hodnocení práce výborně

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)

61 – 80 bodů Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů Výborně (1)

V …Praze………… dne 20.1. 2014                 ………Josef Šlerka …….

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku


