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1. Formulace cílů práce
fi cíle byly velmi vhodně formulovány
! cíle byly formulovány dostatečně

! cíle nebyly vhodně formulovány

2. Metodika zpracování
X vehi vhodně zvolenaa formulována
! částečně vhodně zvolenaa formulována
! formulována nedostatečně

3. Práce s daty a informacemi

Autor bakalářské práce Blanka obadalová

Název bakalářské práce Informační systém podniku

,oponent bakalářské práce Ing. Jaroslav Janoš

organizace, ve které byla práce
Zpracována

Technodat' CAE-systémy, s.r.o.

Doporučuji práci k obhajobě ANO

Předběžné hodnocení práce A - výborně

! cíle byly vhodně formulovány
I cíle byly jen částečně formulovány

! vhodně zvolena a formulována
! nevhodně zvolena a formulována

I použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované
! pouŽitá data aktuální, práce s informacemi dostatečná vzhledem k tématu
! data zastara\á,práce s informacemi dostatečná

! data zastaralá a informace irelevantní
! práce s daty a informacemi chaotická a nedostatečná

4. Celkový postup řešení
ffi postup řešení naprosto správný
! postup řešení správný, některé kroky neadekvátní
! postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí
! nesprávný postup řešení' jen některé metody adekvátní
I naprosto nesprávný postup řešení

5. Teoretická příprava autora
fi autor významné autory citoval aznáteoiidané problematiky
! autor některé význarrlné autory opomněl aznáteoritdané problematiky
! autor neuvedl žádné významné autory, ale znáteorii dané problematiky
I literární prameny jsou částečné, autor nedostatečné znáteoriiproblematiky
I autor nepoužil relevanthí literámí prameny' neznáteorii problematiky



6. Úroveň jazykového zpracování
! práce je jazykově naprosto správně zpracovaná
! práce je jazykově zpracována na standardní úrovni

I práce je jazykově zpracována na standardní úrovni, autor se dopustil několika
gramatických chyb

! prácejejazykově hůře zpracována. autor se dopouštěl často gramatických chyb

! práce je velmi špatně jazykově zpracována

7. Přesnost formulací a práce s odborným jarykem
fi autor má široký pojmory aparát a umí ho pouŽívat

! autor má dostatečný pojmový aparát

! autor používáněkteré neodborné výrazy
! autor se vyjadřuje částečně neodborně

! autor použivávýhradně neodborné formulace

8. Formálnízpracování - celkový dojem
! práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný

fi práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobý
! práce vykazuje několik drobných formálních chyb

! práce vykazuje formální chyby
! práce je po formální stránce nedostatečná

9. Splnění cílů práce
! výsledky prácejsou rozsáhlejší neŽ cíle, které byly včetně dílčích splněny

fi cíle práce věetně dílčích byly splněny

! cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty

! cíle práce bylyjen částečně splněny

D cíle práce nebyly splněny

10. Formu|ace závěrů práce
] závěryjsou velmi správně formulovány
fl závěryjsou správně formulovány
] závěry j sou dostatečně formulovány
] závěryjsou částeěně formulovány
] závěry nejsou správně formulovány

11. odborný přínos práce a její praktické lyužití
! práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná

I práce je po odborné a praktické stránce dobře vyuŽitelná
! práce je po odbomé a praktické stránc e využitelná
! práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná
! práce není po odborné a praktické stránce využite|ná



12. Slovní hodnocení bakalářské práce:

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou zavádění informačních
systémů (IS) do podniků. Hlavním cílem je nejen popis konkrétního IS ve zvolené firmě, ale
především analýzaproblémů a konkrétní návrhy na optimalizaci tohoto IS.

V teoretické části práce autorka popisuje několik pohledů na definici a klasifikaci IS a
především celý proces zaváděni IS do podniku - od prvotní úvahy o zavedení systému, přes
artalýzu a Vypracování strategie zaváďěni ažpo uďržbu a servis implementovaného řešení.

V praktické části práce představuje autorka skupinu firem Technodat a konkrétní IS, který
tato skupinavyužívá. Na základě dotazníku pro zaměstnance (uŽivatele IS) autorka artalyzuje
problémy stávajícího řešení a navrhuje optimalizaci IS - jak z pohledu software' tak z pohledu

,,peopleware".

Autorka prokitzala dobrou orientaci v obsáhlé problematice IS jak pŤí analýze informací,
týkajících se tématu práce, tak i při návrhu optimalizace konkrétního informačního systému
v praxi. Po formální stránce lzepráci výknout drobné gramatické chyby a překlepy'

Rozsah bakalářské práce odpovídá požadovanému zadání a i přes zmíněné drobné nedostatky,
především formálního charakteru, je práce po obsahové i ťormální stránce na velmi dobré
úrovni.

. Navrhuji, aby se autor bakalářské práce při obhajobě lyjádřil k těmto otázkám:
Jaká jsou podle Vás hlavní úskalí zavádění IS do firmy/podniku?
Co je podle Vás hlavním přínosem zavedeni CRM systému CRMplus do ťrrmy/podniku a
proč?
Co Vás nejvíce zaujalo pŤi analýze odpovědí v dotazníku a proč?
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