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Posudek 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila aktuální téma využití nových technologií 

v oblasti mobilní komunikace pro zprostředkování nákupů jejich uživatelům. Jako hlavní cíl 

práce si tedy autorka vytyčila popsat nastupující trend nákupů přes mobilní zařízení (m-

commerce) s důrazem na prostředí v České republice. Zejména pak pomocí výzkumu 

zmapovat charakteristické rysy uživatelů s odlišným operačním systémem ve svém chytrém 

mobilním telefonu (smartphonu) či případně jiném nástroji mobilní komunikace, ve vztahu k 

nákupu zboží přes toto mobilní zařízení. 

Z metodického hlediska je práce precizně zpracována. Autorka v první části popisuje základní 

pojmy v oblasti m-commerce a přibližuje také historii vývoje tohoto sektoru. Zmiňuje vhodně 

technologické i obchodní aspekty vývoje této oblasti, který zvláště v posledních letech zažívá 

s masovějším rozšířením „chytrých telefonů“ bouřlivý rozmach. 

Klíčovou částí práce je však výzkum, kterým chce autorka identifikovat, resp. potvrdit či 

vyvrátit některé trendy v oblasti m-commerce s ohledem na situaci v České republice. Je 

především nutno ocenit, že se jedná o výzkum na poměrně širokém vzorku respondentů a tedy 

i závěry jsou do značné míry reprezentativní. Autorka závěry výzkumu vhodně interpretuje a 

dochází k některým zajímavým závěrům – zejména vztahu používaného operačního systému 

(OS) a tendence k nákupu přes mobilní zařízení, kde je zřejmý rozdíl v nákupním chování 

mezi uživateli OS Android a některých jiných OS. 

Také po formální stránce je práce dobře zpracována, doprovázena vhodnými daty a odkazy na 

použité zdroje. V rámci obhajoby práce bych doporučil, aby autorka více rozvedla, jakým 

způsobem by bylo možné využít závěrů její práce pro marketing firem, které poskytují 

digitální produkty/aplikace. 

Diplomová práce může být přínosem pro oblast informační vědy i informačního marketingu a 

proto konstatuji, že práce splňuje standard kladený na diplomovou práci a doporučuji ji 

k obhajobě s hodnocením „výborně“.  
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