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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

 V předkládané práci autorka popisuje realizaci ERP systému v konkrétním podniku. Cílem 

předkládané diplomové práce bylo určit konkrétní role ERP systému v podniku a vytvořit doporučení 

pro využívání systému. V úvodní teoretické části práce se autorka zabývá teoretickým úvodem do dále 

zkoumané problematiky a seznamuje čtenáře se způsoby hodnocení vyspělosti ERP systémů. 

V praktické části práce již autorka hodnotí ERP systém v konkrétní organizaci. Realizuje SWOT 

analýzu a analýzu metodou HOS, kde poukazuje na případné možnosti zlepšení. Po formální stránce 

nemám k práci výraznější připomínky. Celkově se jedná o průměrnou práci na dané téma, kterou 

hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě.       
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Je možné alespoň ohadnout náklady na implementaci chybějícího modulu SAP? 

Jaká by byla odhodovaná doba návratnosti této investice?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 29.7.2020         Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


