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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Diplomová práce v hlavních rysech splnila zadání. Diplomant se věnoval především návrhu zlepšení 

řízení podnikových procesů výběrem profesionálního ERP systému. Diplomová práce je rozdělena na 

teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou provedeny rešerše mapující současný stav 

strukturace IS v podniku, jsou vysvětleny hlavní funkce a provázanosti IS na podnikové procesy. 

K rešerším bylo použito dostatečné množství zdrojů. V praktické části převládá popis konkrétního 

ERP systému, včetně vysvětlení jeho uplatnitelnost v podniku a argumentace vhodnosti jeho nasazení 

oproti stávajícímu stavu využívání několika účelových IS. Analýza současného stavu odhaluje 

nedostatky stávajícího řešení, které jsou v diplomové práci rozebrány. Diplomová práce vzhledem ke 
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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. 

 

stanoveným cílům a ambicím měla však přinést i vlastní návrh postupu implementace nového ERP 

systému do podnikového prostředí. To ale řešeno není, takže lze konstatovat, že výstupem práce je 

pouze doporučení navrhovaný profesionální systém implementovat. Formální stránka diplomové práce 

odpovídá kvalifikačním pracem obdobného zaměření. Diplomant ve své diplomové práci prokázal 

orientaci v problematice využití podnikových informačních systémů v podnikové praxi. Z výše 

uvedených důvodů doporučuji obhajobu diplomové práce Bc. Jana Hafnera před státní komisí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Pokuste se nastínit postup implementace nového ERP systému do prostředí podniku včetně nutných 

změn a časových předpokladů pro jeho plnohodnotné nasazení.            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 29. května 2020        Podpis hodnotitele  
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