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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
Studentkou vypracovaná diplomová práce se věnuje analýze podnikového informačního systému ve
zvoleném podnikatelském subjektu. Cílem práce je navrhnout jeden robutní systém, který splní
veškeré podnikem kladené požadavky a nahradí několika dosud nehomogenních podnikem
využívaných systémů. Co se týká obsahu práce a naplnění cíle, lze práci považovat za více než
uspokojivou, také po jazykové stránce je práce v pořádku. Práci lze vytknout absenci metodického
postupu, přesto práci hodnotím jako vynikající a doporučuji k obhajobě.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
Z jakého důvodu byl při výběru zavržen systém Money S4?
Jaké vidíte limity v zavedení Vámi navrhovaného systému KelEXPRESS?

V Plzni, dne 31. 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.

