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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Diplomová práce se zabývá rolí ERP systému v podniku, a to konkrétně ve společnosti KERMI, s. r. o. 

Studentka svou práci rozdělila na teoretickou a praktickou část. Při zpracování teoretických 

východisek vychází z dostatečného množství zdrojů, ale mohla více používat zahraniční zdroje. Teorie 

vystihuje vše podstatné z hlediska popisu role uvedeného typu IS v podniku. 

V praktické části studentka dobře aplikuje vybrané metody na hodnocení informačních systémů ve 

společnosti KERMI, s. r. o. Na základě analýzy následně navrhuje doporučení pro zlepšení dílčí části 

systému, kde byly nalezeny nedostatky. Doporučení se týkala především převodu samostatného 

systému pro výrobu do dílčího modulu systému SAP z důvodu jejich lepšího propojení.        
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

Z hlediska kontroly plagiátorství práce nevykazuje žádnou podstatnou míru podobnosti s jinými 

dokumenty. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci studentky Kláry Anyalaiové 

k obhajobě před státní komisí. 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Jak je společnost KERMI, s. r. o. spokojená s IS SAP? Popište výhody a nevýhody tohoto IS pro 

danou společnost.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 6. srpna 2020      Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


