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Bakalářská práce na téma,,Integraceinformačníhosystémudo systémuŤizení,,,v rozsahu
32 stran práce a 4 strany přiloh, je členěnado šestikapitol, z nichž první je úvod a šestá
kapitolaje závěr.
Předloženápráce k posouzenísplňuje zaďánív plnémrozsahu. Cílem práce je zhodnotit
stav systémuŤízenípřed integracíinformačníhosystémudo systémuŤizeníve společnosti
COMTES FHT a.s. a podíleníse a zhodnocenínovéhosystémuŤízetíve společnosti.
V úvodu autorka stručněpopisuje historii společnosti,zavedený systémŤízenikvality a
akreditaci materiálové zkušební laboratoře. Dále uvádí důvody zaváděni a integrování
informačníhosystémudo systémuÍízenia seznamuje s cili práce.
Informacejsou rozděleny do jednotlivých částía odstavcena sebeplynule navazují.
Ve druhé kapitole ,,Současnýstav.. jsou popsány zejménanedostatky systému Ťizenía
elektronickéhosystémuvedenídokumentů.To je dále rozšířenoo SWoT anaLýzu,zaměřenou
předevšímna slabé stránky, které by měly bý následně odstraněny. Vše je doplněno o
obtázky a vývojovédiagramy' kterédoplňujítextovou část.
Dále je v kapitole popsána dokumentace společnosti a zhodnocen proces realizace
produktu na příkladu. I kdyŽ obecně vzato, barevně odlišenépísmo v textu nepůsobípříliš
vhodně, zde zpřehledňujejednotlivékroky plocesu realizaceproduktu.
Třetí kapitola ,.Návrh řešení..reaguje na uvedenéinformace z předchozich kapitol _
SWOT ana|ýzu a příklad Íízeníprocesu rea|izace produktu a uvádí zlepšeníve formě ERP
systému(plánování podnikových zdrojů)'který dále charakterizujei s jeho přínosy.
V následnékapitole ,,ZaváděníERP systému..Se autorkazabývázaváděnim ERP systému,
které je rozepsáno do několika kroků' Dále popisuje intranet SharePoint a ESo9 jako
pomocné nástroje k uspořádáni a přehlednosti pruběhu procesů ve společnosti.Popisy
jednotlivých procesůjsou vhodně doplněny obrazky.
V páté kapitole je zhodnoceno zavedeníERP systémuve společnostia srovnání stavu
systémuŤizenipřed a po integraci informačníhosystému.Srovnánivychází ze slabých stránek
SWOT ana|ýzy, kde u každéhobodu slabých stránek je uveden stav po zavedení ERP
systému.
V kapitole je opět uveden ten samý příklad zakázky jako v druhékapitole, tentokrát po
implementaci integrovanéhoinformačníhosystému.Z příkladu se zdá mnohem přehlednější,
transparentnější a přínosnější než pře dchozí pÍik|ad Íizení zakázky .
Na konci kapitoly je navícuvedena analýzadoplněna grafy' jak je nový informačnísystém
přijímán zaměstnanci,kteří s ním pracují.
Y závěru jsou představeny budoucí kroky pro zdokonalení informačníhosystémuve
společnosti
COMTES FHT a.s.
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Z textu práce je patrné,že autorka se danéproblematice ná|ežitěvěnovala a stanovenécíle
vedenízakázek a
byly splněny.V první částiautorkapopisovala současnýstav systémuŤízeni
uvedla i jeho příklad, v druhépak popisovala nový systémvedení zakázek prostřednictvím
ERP systému,který opět prezentovala na stejnémpříkladu'
Téma práce je zajimavé, bakalářská práce velice povedená jak po obsahové, tak i po
grafickéstráncea doporučujiji k obhajoběs následujícíklasifikací:
Navrhovaná klasifikace:
(nehodící
seškrtněte)
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