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Diplomová práce v předmětu zkoumání spojuje dvě prudce a intenzivně se rozvíjejícíoblasti - logistiku a E-

Services' V tomto spojeníje zaručena vysoká aktuálnost práce' Logistika, zejména pak mezinárodní, či

logistika realizovaná v rámci působenínadnárodních společností, zaznamenává po Útlumu způsobeném

nedávnou hospodářskou krizíopětovný růst, docházíještě k posilováníjejího už tak silného vlivu na rozvoj a

úspěch průmyslové výroby.

Po vhodně zvolené a složené teoretické části, kde jsou shrnuty základní pojmy obou zkoumaných oblastí, je

v práci zkoumán současný stav jejich průniku u konkrétní společnosti, která je jedním z předních

poskytovatelů logistických služeb v globálním měřítku. l za pomocí interních materiálů dodaných firmou je

detailně posouzena nabídka těchto služeb, zejména pak tzv. elektronických" Jako jakási protiváha tomuto

zjištění bylo v rámci práce realizováno on-line dotazníkové šetření, které se týkalo právě míry využívání E-

Services na B2B trhu. Analýza výsledků šetření pak pomáhá v práci sestavit určitý souhrn podnětů a návrhů

na doplnění služeb vybrané společnosti. Tento souhrn je pak umístěn do logické struktury, která opět

akceptuje postavení a vztah oboru sledovaných oblastí- logistiky a E-Services.

Cíl práce byl splněn.
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