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Jméno studenta:  Bc. Andrea Schejbalová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma diplomové práce:  Analýza vybraného modulu SAP ve zvoleném 

podnikatelskémsubjektu  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Lucie Vallišová, Ph.D., FEK, ZČU v Plzni 

 

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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

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 

 

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou vybraných modulů informačního systému SAP ve 

zvolené účetní jednotce. Analýza SAP systému a jeho vybraných modulů byla provedena v Plzeňském 

Prazdroji na oddělení POSM & MERCHANDISING CZ&SK,  které se specializuje na obchod a 

distribuci propagačních materiálů společnosti. V první části práce je popsán informační systém SAP, 

blíže pak zvolený modul SAP ECC a SAP CRM. V následné praktické práci studentka uvádí způsob 

využívání těchto modulů v rámci každodenních procesů a navrhuje řadu opatření, které by dle jejího 

názoru vedla k vyšší efektivitě práce. Práce je co do jazykové i obsahové stránky zpracována na velmi 
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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. 

 

dobré úrovni a také po věcné stránce splňuje požadované náležitosti. Práci hodnotím jako výbornou a 

doporučuji k obhajobě. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Předložila jste Vaše návrhy v podniku? Pokud ano, jak na Vaš návrhy reagovali? 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 31. 5. 2021        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


