FAKULTA EKONOMICKÁ
Katedra KFU

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Akademický rok 2020/2021

Jméno studenta:

Bc. Andrea Schejbalová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma diplomové práce:

Analýza vybraného modulu SAP ve zvoleném
podnikatelskémsubjektu

Hodnotitel – oponent:

doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.

Podnik – firma:

KFU, FEK, ZČU v Plzni

Kritéria hodnocení:
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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
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N) Přístup autora k řešení problematiky práce
O) Celkový dojem z práce
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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:1

výborně

2

3

4
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená diplomová práce má jasně stanovený cíl. Metodika je spíše popisem obsahu (nežli
prezentací metod). Literární rešerše je zpracována velmi vhodně. Vlastní část práce je (alespoň ze
začátku) velmi popisná a obsahuje pasáže, které mají s tématem práce pouze velmi volnou souvislost
(např. obr. 15 a 16 v práci nemusely být). Vlastní část práce obsahuje pasáže, které nejsou výsledkem
autorky - např. str. 65 a 66 a poté tvrzení "návrhy pro zlepšení fungováníSAP systému ve společnosti
Plzeňský Prazdroj vychází z definovaného seznamu nevýhod, který byl sestavován na základě
zkušeností administrátorů POSM oddělení". Cíl práce byl však splněn, proto navrhuji, aby studentka
svůj přínos prezentovala před odbornou komisí a pokud jej obhájí, navrhuji hodnocení výborně.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1. Jaká zjištění resp. jaké závěry by bylo možné zgeneralizovat pro využití i ostatními podniky (nejen
vybranou účetní jednotkou)?
2. Byly by Vámi prezentované návrhy na zlepšení přínosné také pro ostatní uživatele SAPu? Případně
- které z nich a proč?

V Plzni, dne 24. 5. 2021

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.

