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Cíle práce, aktuálnost tématu a jeho významu pro obor

Jakákoliv lidská ěinnost probíhá ve stále měnícím se prostředí. Proto ne vŽdy se vysledky
ěinností shodují s oěekáváními. V souhrnném vy'jádření je moŽno $rto odchylky povaŽovatza
riziko a úkolem rizikového managemenfu je tl,to odchylky minimalizovat. Rostoucí složitost a
proviízanost jednotlivych procesů je objektivně daná prohlubováním dělby práce i noými
technologiemi a složitost je spojena s růstem míst v systémech, kde mohou vznikat odchylky
od očekávaného stavu. Ukolem poznánije tato místa identifikovat, hodnotit jejich ýznam,
hodnotit moŽné příčiny vzniku odchylek, oceňovat náklady spojené s minimalizaci moŽných
odchylek, optimalizovat procesy v systémech s cílem minimalizace těchto problematických
bodů' kde odchylky od oěekávaného stavu vznikají.
Předložená disertace si klade za cí| ,,ana|yzovat souěasný stav tnení informačních rizik" která
se mohou vyskýnout v rátmci podnikovych procesů spadajících do kompetence
ekonomických/úěetních oddělení zvolených podnikatelslcých subjektů a navrhnout doporučení
pro minima|izaci takových r,:r;ik,,. Domnívám, že tento zátk|adní cíl je zce|a v souladu
s potřebami prakÍického Íneni podnikovych procesů v oblasti zpracování a vyvžívání
informací. Rostoucí ýznam informaěních technologií, komunikačních prostředků a umělé
inteligence úspěšně řeší některé předchozí problémy ve zpracovávání informací' vytvrářejí se
však jiná místa v systémech' která vyžadují pozornost a potřebu identifikace možných rizik.

Postup řešení, použité metody, splnění cílů
V úvodní 1. kapitole dokÍorandka formuluje tři zek|adní hypotézy, jejichž pravdivost má
ověřit disertaění práce. Jsou to:

r ,,Většina sledovaných spoleěností pod pojmem informačním management vnímá
především informaění a komunikaění technologie a nevěnuje pozomost dalším
okruhům, které patří do informaěního managementu.

o Více než polovina sledovaných společností se již setkala s pojmem informaění
management.

o Informačním rizikům spojeným s lidskym faktorem věnuje maximální pozomost
jen malé množství sledovaných spoleěnostť..

ověřování platnosti formulovaných hypotéz je za|oŽeno na dotazníkovém šetření (celkem 63
podniků, ztoho 61 MSP a2 ve|ké podniky) a 15 strukturovaných rozhovorech. Šetření i
rozhovory poskýly nepochybně zajímavé postřehy, které doktorandka ve své práci dobře
zpracova|a, nicméně potvrzení či zamítnutí hypotéz na základě šetření tohoto rozsahu je
rizikové. Navíc vysledky rozhovorů respondentů zma|ých a středních podniků mohou bý
hodně rozdí|né, neboť v uspořádání informaěních procesů ve firmě s 50 a 250 zaměstnanci
mohou bý znaěné rozdi|y a rovněŽ předmět činnosti bude mít vliv na volbu IT prostředků i na
uspořádrání informačního systému firmy.

Stanovisko k výsledkům disertační práce a původnímu konkrétnímu přínosu
Přehled ýsledů rozhovorů a vyhodnocení dotazníků umožnilo doktorandce vytvořit rámcoý
obraz o stavu řízení fizik v MSP. I kdyŽ na zák|adě formulovaných hypotéz lze intuitivně



oěekávat urěité odpovědi, relevantnost jejich validity ověřenou bý malým vzorkem povaŽuji

za dtlleŽité.Je poněkud zarélŽejici, z" p,,,". s, ,i'ňuqq 9O,2.%) 
uvedlo užití normy CSN
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dotazníkového průzr<'umí většina ."iponj.n.,i v oblasti rizik spojených s lidshým faktorem

volila moŽnost odpovědi ,,riz1kanej9ou sieáovanu... Týká se tó ótazuy ě. 6, doÍazníku, a je
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;6vrby a doporučení pro zlepšení práce

s informaceml a s,nfoňaenimi riziky, r.t".Jp'""J':i ia.smvsluplná. Nerozumím proto, proě

ie v práci ještě podkap ito|a ,,5.2 Přínos o*á;'; p"raxť., kierá v podstatě Ž6dnou relevantní

informaci neobsahuje'

Vyjádřeníkformálníúpravě,jarykovéúrovni,systematičnosti,přehlednosti

lllJ],j:H'Jffi rozdělena do 5 kapitol. První kapitola je věnována úvodu k tématu, cílům a

metodice práce,druhá kapitola.1". ue'o.oán" .."i.li*v. .,.y"noai,kům práce. Alespoň podle

ninvukapitoly uy.t, oe.mnat ousanty pi.t'iJ ii,..átu'v-k'danému tématu, opírající se o
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c]rarakteristice

pojmů a vrtahtt.."i 'i.i obsáhu.ie *"oiiňJ"vé.studie,'jě:i"un úěelem,o:l*u mábý

nénomé vysvět'ení pojmů. Teoretický Uťfi' ql"blematiky však tyto^ stuýi3 nemohou

nahradit. Ve třetí kapitole jsou představ"ný oý.t"^otv.expertnich rozhovorů a dotazníkového

šetření. Uspořádání.ÁÁá., tauutet í", ie",pai^Jící'' ale ne příliš přěhledné. Místo

podrobných tabutet v textu prýce (ty *ái'r' í,',' ptiloze), v textu měl bý obsáhlejší rozbor

výsledků těchto ,";;;;;ů:ěw'tř " iíia ťapitotu jsou věnovány námětům ke zlepšení
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Doktorandk a v z6yéru své práce 
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zce|a cbybiuvedení stránky, ke které ," oot- u"tut'uje. Abychom si mohli správnost odkazu
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Jazykově j e práce zpracována dobře,

íÍJi.u*"*u" i práceje aktualní a má smysl se jím zabývat. Navíc je tďo problematika složitá'
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'.;;,d lít' i místa jejich vzniku' Proto práci

považuji za troetnor, J^i-pr.' ýše uveden|řr'."ay ía|o ce1.t, ,a ,a'ntóu. Disertace tak splňuje
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schopnost iamostatné vědecké práce.

Na základě uvedených skuteěností doporučuji tuto diseÉační práci k obhajobě (dle $ 47 zjírlona ě,

',llLgg..Sb.) a v případě úspěšné."9h"j;i;';thyji, fr'.byl 
Ing. Marii černé,udělen titul

doktorka chD.) před příslušnou komisí uiúo* Podnitová ekonomika a management.

otázky do diskuse:
1. Jaka ;sou iri avní rizika spojená se začleněním úěetního systému do podnikového

informačního systému ave kterých místech vzý2:íz

2. Jaké zkušenosti byly v podnicíc.,hl" 
"i.r'z 

p*tíhaló šetření s procesním Íízenim?



Kde v disertaci jsou vy'tržity myšlenky Angely Edmunds, a Anne Monis publikované
v práci The problem of information overload in business organisations: a review of the
literature?
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