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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky: 

 Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou implementace LPR v eD system 

a.s. pro jednoho z nejvýznamnějších klientů této společnosti. Cílem práce byla implementace 

tohoto procesu a jeho následné nasazení, na kterém jsem se osobně podílel. Na úvodu bylo 

nutné prostudovat požadavky odběratele a promyslet a popsat jednotlivé kroky implementace, 

což je v této práci srozumitelně rozepsáno v kapitole páté.  

 Za hlavní přínos práce lze označit kapitolu šestou, která obsahuje popis jednotlivých 

kroků, podle kterých se při realizaci implementace postupovalo. I přes časovou náročnost  

a obsáhlost celého procesu jsou v práci uvedeny všechny důležité parametry pro realizaci, 

které na sebe logicky navazují. Celkově lze říci, že předložená diplomová práce přispěla 

k řešení problematiky implementace procesu LPR a splňuje požadavky kladené na diplomové 

práce, doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

Strukturované hodnocení práce: 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)   x     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí   x     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)   x     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům) x       

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)   x     

Závěry práce, jejich formulace a originalita   x     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň x       

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)   x     

Celkové hodnocení práce – velmi dobře 

Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl  
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Otázky k obhajobě: 

1. Uveďte výhody implementace pro dodavatele i odběratele. 

2. Uveďte nejčastější problémy, se kterými jste se při implementaci potýkali. 
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