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a) Formální aspekty disertační práce, rryjádŤení k systematičnosti'
pŤehlednosti, formální ripravě a jazykové rirowri práce

Po formální stránce je disertační práce zpracována velmi svědomitě
S odpovídajícirirovní sdělování. PÍeloŽená práce svědčí o cílevědomém pffstupu
autora k Ťešené prob|ematice a o =1eho pŤedpokladech k formulováni otázek a
hledání jejich Ťešení v této komplexni a aktuální obIasti

Je možné konstatovat, že autor v pŤeďoženém textu disertačni práce postupně
komponuJe poh|ed na zadanou prob|ematiku. Vlastní práce je Zptacována
pŤehledn m zprisobem' ktery prozrazuje nejen potŤebné odborné zna|osti, ale i
schopnost vhodnfm zprisobem t5rto znalosti pŤedat.

b) VyjádŤení se k volbě tématu, metodologiclcym postuprim a kvalitě rešeršní
práce

V pŤedložené disertační práci jsou Ťešeny aktuální otázk<y uplatnění moderních
informačních a komunikačních technologií v podnikové sféŤe. Práce vycházi z iady
publikovanfch zdrojri. V empirické části prezentuje autor následně qfsledky
vlastního qfzkumu.

V rivodní části práce autor zdrivodĎuje qfnněr tématu práce a definuje její cíle a
použité adekvátní metody. V následujících kapitolách pŤehledně shrnuje soudobé
poh |edy na zkoumanou prob|ematiku (ve své práci vychází zvice než sta
citovanych zdroj )



c) VyjádŤení se k formulaci stanoven ch cílri, náwhu hypotéza zptisob jejich

testování

Plánova 'ym cílem disertační práce je ana|yzovat vyvŽiti informačních a

komunikačních technologií ve společnosti. Tento poměrně obecny a nekonkrétní

cíI autor dále specifikuje na cíle: 'L ^ -l^^á.^tit iehn ier'notlivr,
. vymezita vysvětlit pojem e-business' pororrnat a zhodnotit jeho jednotlivé

koncepty azvo'itt<oncept, kter.i je relevantní írče'u plánovaného ryzkumu'

o l rymez i tpojemkonkurenčníqfhodaazasad i t je jdokontextupodnikového

Cílem#ílL',|J!,,,,práce jepraktickyověŤit, j"Y:^:::::"^H1::T'JÍ'"T:ť
e-business ve vybranych ewopskfch zemich,provést srormání dostupn ch modelri

hodnocení efektivity a efekti,mosti rryru ŽitiICT ve firmách a prakticky ověŤit,.jakym

zprisobe m vy ivaji tuzemské ftrmylCT pro zvyšenikonkurenceschopnosti.

V empirické části práceautor následně formutqe vyzkumny problém a adekvátni

hypotézy. Celkem definuje osm zák|adních hyp otéz, které statisticky ověŤuje pro

šest dílčích oblastí.

d) VyjádŤení se k vfsledkrim disertační práce a pŤínosu doktoranda

Autor v rámci práce anaiyzoval rttzné pŤístupy a pohledy na pojem ě-business,

provedl ana'yzu a syntézu potŤebnfch iniormací a následně formuloval argumenty

hovoŤící ve prospěch vybraného pŤístupu k system atizacipodnikového vpŽiti IcT.

Podobně v problematice konlalrenční ulhody se autor zabyvá wmezením termínu i

jeho praktickou aplik ací v souvislosti s nasazením informačních a komunikačních

technologií v podnikové sféŤe. Je možné tedy konstatovat, že deklatovany cíl práce

byl splněn.

Autor provedl rozsáhlou rešerši dostupnfch informačních zdrojtt česk ch i

zahtaničních. Na základě provedené re!.rše a následné komparace jednotlirn.fch

pŤístupri formuluje argumenty hovoŤící ve prospěch zvoleného pŤístupu.

V empirické části autor pŤedstavuje vysledky vlastního lryzkumu zaloŽeného na

rozsáhlé datové bázi ziskinéZ e*opského statistického riŤadu.

e) VyjádŤení se k dosavadním publikačním aktivitám studenta

PublíkačníaktivityJanaPetrtylajsouvelmidobré.
o jejich kvalitě svědčí tŤi záznamy v datab ázi Thornson Reuters. Student se jako

spo'uautor podílel na tŤech monografickfch publikacích, čqčech článcích v

odbornfch časopisech a devíti konferenčních pŤíspěvcích.



Na základě qfše zminěnych skutďností konstatuj i, Že autor ptokázal schopnost a
pŤipravenost k samostatné trnirčí činnosti v oblasti qfzkumu.

Protože, obsah práce splĎuje poŽadav|<y kladené na doktorskou disertačni ptáci,

samotná práce je lwalitní a autot zde ptokázal potŤebné znalosti v daném oboru
a schopnost vědecky pracovat, coŽ dokazuje mj. i ptezentovaná publikační

činnost, hodnotím tuto doktorskou práci kladně a doporufuji tuto doktorskou
prácik obhajobě.

V pŤípaitě spěšné obhajoby navrhuji, aby byl ing. Juntl Petrxylm,i-udělqt
firul doktor (PhD.) v oboru Podniková ekonomika a rnanaggtnent.
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