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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:1
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Autorka se ve své práci zabývá podnikovými informačními systémy a jejich využitím v
praxi.V literární rešerši se zaměřuje především na základní pojmy týkající se podnikových
informačních systémů, jejich historii a vývoj, současně zde byly popsány i možné přínosy pro podnik.
V praktické části pak navrhuje postup volby vhodného ERP systému pro konkrétní zvolený podnik.
Zkoumá funkci stávajících systémů, na jejichž základě volí přechod k jednotnému ERP systému.
Firma volí rozšíření stávajícího systému, což nedává příliš prostoru k dalším poznatkům v oblasti
výběrů ERP systémů. Autorka analyzuje vhodnost použití ve specifickém prostředí a určuje výhody a
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nevýhody zvoleného ERP systému. Autorka v této diplomové práci prokázala znalost zkoumané
oblasti. Na základě výše uvedených skutečností navrhuji známku velmi dobře.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1. Do jaké klasifikace ERP systémů dle odborového a funkčního zaměření byste zařadila vybraný
systém pro společnost Alfa?

V Plzni, dne 27. 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.
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