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Oponentní posudek DDP Ing. Lukáše Nováka na téma: 

METODIKA HODNOCENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 
 

Téma disertace a jeho aktuálnost 
Pro účel řízení informačních systémů bylo vytvořeno až příliš mnoho norem a 
standardů, pojmů, definic, postupů a návodů (jen v Tab. 2 je jich 25), že už jenom 
prostá orientace v nich je pro běžné organizace problém, natož možnost jejich 
praktického využití.  

Svědčí to o tom, že stále není nalezena ta „pravá“ a „univerzální“, která by uspokojila 
potřeby a hlavně představy jak manažerů, tak i pracovníků IT v širokém spektru 
organizací. Z toho vyplývá, že je tady stále potřeba a otevřený prostor pro tvorbu 
dalších metodik. Každá snaha o „vylepšení“ stávajících metodik a hlavně o jejich 
přiblížení se reálným a praktickým potřebám organizací je tedy vítaná a aktuální.  

Proto i téma doktorské diserta ční práce Ing. Nováka je aktuá lní. 

 

Cíl disertace a jeho spln ění. 
Cílem disertační práce je navržení vlastní metodiky pro hodnocení informačních 
systémů s tím, že tato metodika naváže na výsledky předchozích výzkumů a bude 
inovovat současné postupy a metodiky.  

Takto formulovaný cíl disertant splnil. 

 

Postup řešení a použité metody v ědeckého zkoumání  
Disertant vychází pro svůj výzkum z formulace dvou výzkumných otázek a to  

RQ1. Jaké jsou hlavní nedostatky v oblasti provozu a řízení informačních systémů a 
možná opatření vedoucí k jejich odstranění? 

RQ2 Jaké nedostatky v provozu a řízení informačních systémů je možné odhalit při 
použití navrhované metodiky v praxi v malé, střední a velké společnosti? 

Pro nalezení odpovědí vychází autor z rozsáhlé literární rešerše současného poznání 
světa (tzv. desk research). Tato autorova rozsáhlá literární rešerše (kap. 3) je 
obdivuhodná a je zpracována velmi zasvěceně a autor v ní prokázal hlubokou znalost 
řešené problematiky. Mohu zde souhlasit s autorovými závěry v subkapitole 3. 4., že 
„Každý podnik je specifický a zavádění opatření směřující ke zlepšení musí být 
provedeno s citem k již vytvořeným pravidlům a postupům dané organizace“ 

Na základě výsledků literární rešerše přistupuje disertant k vlastnímu výzkumu (tzv. 
field research) aby dosáhl cíle disertace a mohl identifikovat hlavní kritéria, která by 
měla být brána v úvahu při hodnocení informačních systémů. Postupuje tak, že nejprve 
formou pilotní studie ověřuje postup svého výzkumu a následně provádí hloubkové 
rozhovory zpracované metodou zakotvené teorie.  

Zjištěné nedostatky rozděluje do 4 domén: 

• organizace a plánování v IT (IT Governance) 
• přístupová oprávnění (Access Rights) 
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• provoz podnikové informatiky (IT Operations) 
• řízení změn a vývoje (Change Management) 

Příčinami vzniku nedostatků v oblasti informačních systémů se zabývá analýzou 
vedoucí na vytvoření paradigmatického modelu na základě otevřeného axiálního 
kódování. Celkem identifikuje 33 hlavních nedostatků v oblasti provozu a řízení 
informačních systémů a navrhuje možná opatření vedoucí k jejich odstranění. 

Na základě všech těchto výzkumů pak navrhuje vlastní metodiku, kterou následně 
testuje dotazníkovým způsobem a ověřuje v praxi.  

 

Význam pro praxi a rozvoj v ědního oboru 
Přínos pro praxi spočívá především v tom, že je metodika zaměřena zejména na 
použití ve firemním prostředí a na návrhy konkrétních opatření pro zlepšení kvality 
resp. odstranění nedostatků příslušných informačních systémů. 
 
Pro rozvoj vědního oboru přispěla práce především detailním shrnutí a komparativním 
porovnáním současných přístupů k hodnocení informačních systémů na základě 
studia současné světové i české literatury a následně propojením požadavků z praxe 
s vědeckými a výzkumnými postupy, 
 

Formální úprava diserta ční práce a její jazyková úrove ň 
Posuzovaná disertace Ing. Nováka je na vysoké jazykové úrovni a po formální stránce 
splňuje všechny podmínky uvedené v § 47 odst 4. Zákona o VŠ.  

 

Závěr. 
Disertant prokázal ve své disertaci schopnost samostatné vědecké práce a tvůrčí 
schopnosti v dané oblasti výzkumu a jeho disertace splňuje požadavky  standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru. 

Disertační práci Ing. Lukáše Nováka doporu čuji k obhajob ě před příslušnou komisí 
a po úspěšném obhajobě udělení titulu PhD v oboru Řízení a ekonomika podniku. 

 

 

Otázky k obhajob ě 

1. Jako hlavní příčiny vzniku nedostatků v oblasti informačních systémů jste 
identifikoval kromě jiného časté změny požadavků v oblasti IS/ICT nebo 
nedostatek lidských a finančních zdrojů. Ale to je zcela běžná standardní 
situace. Co s tím chcete dělat? 

2. Kdybyste měl pro vámi stanovených 33 nedostatků sestavit klasický  grid kde 
na jedné ose bude „závažnost“ nedostatku a druhé ose „četnost výskytu“, jak 
by takový grid  dopadl? Mohl by být sestrojen i grid s jednou osou „závažnost“ 
nedostatku a na druhé ose „náročnost“ (finanční, organizační, personální apod.) 
odstranění? 

3. Časová náročnost aplikace metodiky není nijak dramatická (5 – 10 hodin 
hodnocením informačního systému a čas pro vyhodnocení nedostatků (10–20 
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hodin.). Jaké znalosti by měl mít hodnotitel a jaké pracovníci organizací, aby 
aplikace metodiky byla úspěšná? 

4. Jaké zkušenosti má disertant s přístupem pracovníků organizací. S jejich 
ochotou, důvěrou a otevřeností? Bez toho by metodika ztratila význam. 

5. Do jaké míry je „Databáze nedostatků“ Příloha č. 3 chápána jako daná a do jaké 
míry se počítá s její průběžnou aktualizací tak, aby mohla být chápána jako 
báze znalostí? Jakási „best practices“ včetně statistiky výskytu. 

 

 

 

V Praze dne 26. 3. 2018     Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc 

 


