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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Student vypracoval diplomovou práci, ve které analyzuje současné využívání několika vzájemně
neintegrovaných informačních systémů ve zvoleném podnikatelském subjektu, následně navrhuje
určitá opatření pro zefektivnění řízení, plánování podnikových činností či zjednodušení účetních
procesů. Konkrétně navrhuje implementaci systému Helios. Práce je co do jazykové i obsahové
stránky velmi zdařile zpracována a také po věcné stránce splňuje požadované náležitosti. Práci
hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

FAKULTA EKONOMICKÁ
Katedra KFU

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
Na základě jaké analýzy jste stanovil další požadavky na pořizovaný informační systém? (str. 45)
Předložil jste Vaše návrhy v dané společnosti, s jakým výsledkem?

V Plzni, dne 25. 5. 2020

Podpis hodnotitele

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.

