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Jméno studenta:  Sabina Bedyová 
Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 
Téma bakalářské práce:    Podnikové informační systémy a jejich využití v praxi    
 
Hodnotitel – oponent:  Ing. Josef Číž 
Podnik – firma:        
 
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 bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     dobře  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Práce se zabývá podnikovými informačními systémy a jejich využitím v praxi. Pojednává především o 
jediném řešení ERP MD NAV a nemá ambice porovnávat výhody a nevýhody jiných systémů. 
Dotazník je návodný a nemá pro práci velkou přidanou hodnotu. Některé výstupy z dotazníku např. 
který modul používají zaměstnanci nejčastěji, je  při možnostech softwaru velmi pravděpodobné, že 
jde tato informace zjistit ze samotného systému a není nutné tuto informaci zjišťovat z dotazníku. Dále 
pak každé oddělení využívá především modul určený pro ně samotné a výsledek dotazníku tak není 
velkým překvapením. V takto malé firmě, kde počet respondentů je 32 mohlo dojít k osobnímu 
dotazování  alespoň na některé z poboček, při kterém by se daly zachytit reálné potřeby a problémy 
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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. 

dotázaných pracovníků. Zaměstnanci tak mohli být ihned instruováni, jak funguje podpora programu 
atp.  
Ze všech respondentů pouze 4 z nich pracovali v jiném systému, ostatní dotazovaní tak nemají 
srovnání a tím dotazník postrádá svůj význam. V praktické části práce autor popisuje funkcionalitu 
daného systému, jedná se však více o zkopírovaný manuál, než o vlastní výstup. 
V práci se objevují i chyby při formátování atp. Práce odpovídá zpracování prací v podobném rozsahu 
a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

1. Microsoft NAV poskytuje dvě verze licencí, o jaké se jedná a jakou licenci podnik 
využívá?

2. Str. 61. v čem by mohl být systém přínosnější? 

V Plzni, dne Podpis hodnotitele 
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