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a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Podniky musí reagovat na měnící se podmínky a stále zvyšovat konkurenceschopnost, aby 
obstály na trhu. Kvalitně zavedený informační systém může podniku přinést konkurenční 
výhodu. Je potřeba si uvědomit, že po implementaci nového informačního systému se změní 
nastavení podnikových, pracovních postupů, ale i nastavení strategie. Tyto změny přináší sebou 
rizika, která je potřeba předem identifikovat, analyzovat a eliminovat či zmírňovat.  

Jeden ze základních předpokladů pro úspěšný rozvoj podniku je správně nastavený informační 
systém. Možnost mít správné informace okamžitě k dispozici přitom ovlivňuje možnost 
okamžitého a správného rozhodování vedoucího k „úspěchu“ podniku. V posledním období se 
prosazují i mobilní technologie a cloud technologie, které mění způsob práce a poskytují 
správný obsah, správným lidem a ve správný čas.  

Disertační práce se zabývá problematikou, jejíž aktuálnost, důležitost a praktický dopad je 
nesporný.  

 

b) Stanovené cíle a použité vědecké metody 

Hlavním cílem disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho 
dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Vymezení cílů práce je věnována 
první kapitola, kde je definice primárního cíle disertační práce „řešit danou problematiku a 
navrhnout postup zavádění informačního systému bez negativních změn na strategické cíle a 
organizační strukturu“. Sekundárním cílem je identifikovat hlavní kritéria, která je nutné brát 
v úvahu při procesu zavádění informačního systému. Pro dosažení primárního cíle si autorka 
vytýčila splnění čtyř dílčích cílů.  

Metodám použitým pro zpracování disertační práce je věnována druhá kapitola. Autorka 
nejprve obecně popisuje metody vědecké práce, ale jejich konkrétní použití pro naplnění 
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stanovených cílů je uvedeno již v kapitole 1.4 „Postup zpracování disertační práce“. Po 
prostudování disertační práce lze konstatovat, že k dosažení stanovených cílů autorka vybrala 
a aplikovala vhodné metody vědecké práce. 

 

c) Struktura práce 

Disertační práce má logickou strukturu a obsahuje všechny kapitoly, které jsou standardem pro 
tento typ prací, tj. stanovení cílů, současný stav vědeckého poznání, metodiku disertační práce, 
prezentaci vlastního výzkumu, shrnutí a zhodnocení přínosů práce.  

Po zaměření a zdůvodnění tématu, formulování cílů práce, tří výzkumných hypotéz a postupu 
zpracování disertační práce následuje metodologie zpracování disertační práce.  

Ve třetí kapitole autorka nejprve vymezuje pojem podnikový informační systém a poté 
prezentuje výsledky literární rešerše v oblasti zavádění informačního systému, způsobu 
zavádění informačního systému do podnikové praxe, strategické cíle podniku, procesu tvorby 
strategie podniku, vztahy mezi zaváděním informačního systému a strategickými cíli, 
typologiemi organizačních struktur, vztahy mezi zaváděním informačního systému a 
organizační strukturou.   

Čtvrtá kapitola je věnována představení výsledků primárního výzkumu, jehož cílem bylo 
sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační 
struktury a strategických cílů. Klíčovým metodickým nástrojem byl sběr primárních dat pomocí 
dotazníkového šetření, ve kterém se respondenti měli hlavně vyjadřovat k otázkám vztahujícím 
se k procesu zavádění informačního systému a dopadu na změnu organizační struktury a 
strategických cílů. Sestavení dotazníku měl byt více koncipován tímto směrem a měl mu 
napomoci i předvýzkum, který autorka provedla u pětadvaceti podniků. V samotném výzkumu 
bylo osloveno sto osm podniků a návratnost byla 75 %, tedy osmdesát jedna respondentů 
vyplnilo dotazník. U oslovených podniků měla být na začátku provedena i klasifikace podniku 
např. dle doporučení Evropské komise 2003/361EC a ne se jen zaměřovat na kategorii účetní 
jednotky bez dalšího vysvětlení pro respondenty.  

Kapitola pátá je zaměřena na návrh metodiky tvorby definovaného potupu implementace 
informačního systému, na rozdělení požadavků a stanovení priorit, na strukturu a postup 
zavádění informačního systému. Dle mého názoru, tato kapitola měla být hlouběji rozpracovaná 
a považuji ji za stěžejní.  

Autorka se v šesté kapitole zaměřuje na bariéry, rizika a příležitosti pro další výzkum. 
V následující kapitole na základě kvantitativního výzkumu potvrzuje nebo vyvrací vyslovené 
výzkumné hypotézy. Přínosy disertační práce z pohledu vědeckého poznání a praxe jsou 
obsahem osmé kapitoly.    
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d) Výsledky a přínosy disertační práce, splnění cíle  

Přínos disertační práce lze spatřit jednak v oblasti hlubší analýzy a kritického zhodnocení české 
a zahraniční literatury. Vzhledem k malému počtu studií, které se problematice vlivu 
implementace informačního systému na oblasti strategického řízení a organizační struktury 
věnovaly, lze poznatky prezentované v kontextu této disertační práce považovat za přínosné z 
hlediska rozvoje současné úrovně poznání. Co jsem postrádal v disertační práci je naplnění 
čtvrtého dílčího cíle, a to identifikovat bariéry a formulovat návrhy opatření směřující k 
eliminaci bariér při definování správného postupu zavádění informačního systému v podniku. 

 

e) Formální úprava a jazyková úroveň 

Disertační práce je po formální úrovni zpracována dostatečně a text je uspořádán přehledně. 
Jazyková úroveň a odborný styl práce jsou na odpovídající úrovni. Při psaní práce měla autorka 
používat jednotné pojmosloví. V textu uvedené tabulky a obrázky jsou pochopitelné a vzhledem 
k obsahu díla relevantní. Použité literární zdroje jsou řádně citovány. 

 

Předložená disertační práce se zabývá aktuálním tématem a přináší poznatky ve zkoumané 
oblasti. Předloženou disertační práci paní Ing. Romany Hajkrové doporučuji k obhajobě. 

 
Otázka: 
Identifikujte bariéry a formulujte návrhy opatření směřující k eliminaci bariér při definování 
správného postupu zavádění informačního systému v podniku. 
 
 
Po úspěšné obhajobě a zodpovězení položených otázek doporučuji udělit paní Ing. Romaně 
Hajkrové titul Ph.D. 
 
 
 
V Brně dne 24. listopadu 2018 

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. 
 Ústav financí 

Fakulta podnikatelská 
Vysoké učení technické v Brně 

 


