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Jméno studenta:  Bc. Kristina Elznicová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma diplomové práce:  Implementace optické identifikace a zpracování 
příchozích dokladů prostřednictvím informačního systému 
SAP R/3 ve zvoleném podnikatelském subjektu  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Jaroslav Šulc 

Podnik – firma:  Nemak Czech Republic s.r.o. 
 

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) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Studentka v teoretické práci srozumitelně popsala historii a význam podnikových informačních 

systémů, s důrazem na systém společnosti SAP AG.  V praktické části se věnovala nejdříve popisu 

oběhu účetních dokladů ve společnosti Nemak Czech Republic s.r.o. před implementací optické 

identifikace a zpracování dokumentů (VIM) včetně popisu nárůstu počtu účetních dokladů na 

zaměstnankyni účetního oddělení. Dále pak popsala samotné etapy projektu a hlavní požadavky na 

účinnost celého systému vytěžování dokumentů. Tuto část považuji za nejzdařilejší. Poskytuje cenný 
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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. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

návod pro implementaci systému, dokazuje jasné pochopení systému studentkou a srozumitelně 

popisuje přínosy nového systému včetně finanční úspory.   

Celkově hodnotím diplomovou práci na výbornou.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Jakým největším problémům čelila při implementaci tohoto nového systému v rámci společnosti 

Nemak Czech Republic s.r.o.? 

Co bylo pro ni osobně největším přínosem implementace?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 5/4/2019        Podpis hodnotitele  
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