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Práce se skládá ze 183 stránek a 5 kapitol.

AktuáInost tématu

PĚedloŽené téma práce zaměiující se na vyuŽití e.business jako nástroje konkurencní v1ihody je
beze sporu tématem velmi aktuá|ním a to jak pro rozvoj teorie, tak i pro rozvoj praxe. Disertant
se zaměťil zejména na problematlku ohledně |cT, informační společnosti, a podobně. MoŽná by
aktuálnost a hlavně konkurenční vfhodu zv1išilo zaměÍení také na zna|ostní společnost a s tím
související prob|ematiku. To dok|ádá i ta skutečnost, Že jako čtvrtá etapa pr myslové revoluce je
povaŽována - pr mys!ová,,znalostní'' revoluce. Ale to by práci podstatně rozšíĚilo.



Postup Íešení problému

PredloŽená práce je dobre metodicky zpracována. Autor na Úvod definuje cí|e práce, které jsou
jasné a zretelné. Potom práce pokračuje popisem metodiky, kterou by|a práce zpracována. Zde
si oponent neodpustí poznámku, Že metodickf popis by si zas|ouŽil detailnější popis. Dále se
práce zaměňuje na rešerši zkoumanfch vfzkumnfch aktivit, kde vyuŽívá jak domácí, tak
zahraniční zdroje. Zde oponent oceĎuje velmi pěkně zpracovanou rešerši |iterárních zdroj pro

datší vfzkumné kroky. Autor zde zpracova! poměrně velké portfolio zdrojr3r , coŽ povaŽuji za jeho

si!nou stránku.
Dále se práce zaměňuje a detailně popisuje empiricky vyzkum, kten./ se stane jádrem celé
disertační práce, Na závěr této části jsou popsány pĚínosy disertační práce pro vfzkum a vfvoj v
oboru, pro praxl a pro pedagogickou činnost.

Vfznam rozvoj vědního oboru a pro praxi

Podle napsané disertace má práce jasnf pĚínos a to jak pro vfzkum a vfvoj v oboru, tak ipro
praxi, i tak i pro pedagogickou činnost. oponent velmi ocenuje kvalitní rešerši v oblasti definování
zák|adních pojmťr, které postavili zák|adní kameny celé pĚedloŽené disertační práce'

Formální a jazyková roveĎ

Formáln i a jazyková uroveĎ je velmi dobré Úrovni a to dokazuje velmi dobrou vyjadiovací a
prezentační ÚroveĎ autora V oblasti prezentace vfsledkťr prováděného vfzkumu. Také je treba
ocenit grafickou ÚroveĎ celé práce. Jen velmi dobrou grafickou ÚroveĎ kazí niŽší kvalita
některfch obrázkťt.
Dá|e musí oponent ocenit pěkné grafické zvyraznění prezentovanfch prípadovfch studií.

Publ ikační činnost
Do současné doby autor publikoval (dle oBD) v patnácti prípadech, kde nechybí ani zahraniční a
impaktované vfstupy. Publikační činnost povaŽuJi za dostačující. Dá|e má disertant poměrně

si|nou publikační stopu jako autor v několika monograficklch publikací a projektovlch vfstupu.

Poznámky oponenta
oponent by ještě zdŮrazni| dvě věci. Za prvéje velmi dobré prezentování neuspěšnfch projektťr,
protoŽe je nutné se poučovat z chyb a to nejen z těch vlastních. Jako druhou poznámku má
oponent ke sty|u pasní disertační práce. Tato predloŽená disertační práce má atributy
monografie. oponent by určitě rád viděl vydat tuto disertaci jako monografii, coŽje prínosné pro
autora, a|e také pro celou Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. V rámci tohoto
stylu je velmi dťrleŽitá také diskuse na konci jednotlivfch kapitol - coŽje velmi cenné.
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Na základě pied|oŽené práce doporučuji práci k obhajobě státní doktorské zkoušky.

Dop|řujici otázky:
1. Na obr. 2|cT a dopady avztahy máte popsán vztah mezi ekonomikou, společností a

Životním prostiedí. Kde se budete chtít v tomto ..trojÚhelníku udrŽitelnosti'' pohybovat?
2. Jakf statistichf software se pouŽil pro zpracování dat?
3. Jak jste získal váhy jednotlivfch kategorií v kompozitním ukazate|i?

V Plzni, 7 . 11. 2013

Milan EDL


