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Bakalářská práce se zabývá tématem datových schránek a jejich 

implementací ve vybrané společnosti z oblasti bankovnictví. Cílem práce byla 

analýza produktivity práce a nákladů spojených s implementací datových 

schránek. Je v souladu se zadáním rozčleněna do osmi kapitol včetně úvodu a 

závěru.  

Závěrečná práce je rozdělena do dvou částí, první je teoretická část, která 

přináší základní informace o datových schránkách, rizikovosti a efektivnosti 

zpracování elektronických dokumentů a samotné implementace datových 

schránek.  

Stěžejní je praktická část, v níž autorka detailně analyzuje produktivitu práce 

a náklady vztahující se ke zpracování elektronických dokumentů doručených a 

zasílaných prostřednictvím datových schránek.  

 

Bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu  uvedenému zadání. Je 

vypracována systematicky, věcně, jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny.  

Struktura práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 

jsou dostatečně rozsáhlé.  

Závěrečnou práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou, autorka se zaměřila 

na praktickou část, kterou do detailu zpracovala, veškeré informace podložila 

grafy a tabulkami, které napomáhají lepší orientaci. Data jsou přehledně 

zpracována.  

V teoretické části je věnováno méně prostoru obecným informacím, což 

ovšem vychází z nedostatku dostupné literatury. I přes tento handicap je 

teoretická část úplná. 

Autorka si zvolila téma, které je ještě nepopsané z pohledu produktivity práce 

a nákladů. Tuto volbu hodnotím velmi pozitivně.  

Množství studijních materiálů je na trhu velmi omezené, je možné vycházet 

pouze z legislativních podkladů a několika málo literárních zdrojů. I přesto jsou 

v práci veškeré informace kvalitně zpracované a jednotlivé studijní prameny 

jsou využity a citovány a jsou také uvedeny v seznamu použité literatury.  



Závěrečná práce je napsána strukturovaně, text je přehledně zpracován. Práce 

je čtivá a zajímavá.  

Výsledky analýzy produktivity práce budou plně využity ve společnosti, 

která poskytla podklady ke zpracování.  

Závěrečnou práci hodnotím jako velmi kvalitní, přehlednou, do detailu 

propracovanou. Její výsledky budou plně využity v praxi, což splní základní cíl 

této práce. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji 

známkou výborně.   
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