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Posudek bakalářské práce, kterou zpracovala paní Jitka Kerková na téma: 
 

Implementace datových schránek ve vybrané společnosti 

Předložená práce je v souladu se zadáním, rozdělena do Úvodu, šesti kapitol a Závěru. 

Součásti práce je i dvojjazyčná Anotace. 

V Úvodu studentka definuje cíl práce: „Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu 

produktivity práce a nákladů zpracovaných elektronických dokumentů spojených 

s implementací datových schránek.“ Dále je zde uveden stručný postup naplnění cíle. 

 První tři kapitoly jsou východiska práce. Autorka v nich definuje datové schránky, 

popisuje jejich historii, hodnotí rizikovost a kvalitu zpracování elektronických dokumentů a 

efektivitu zpracování dokumentů. Kapitoly 4 až 6 představují naplnění cíle práce. Studentka 

zde analyzuje produktivitu práce a náklady spojené s přechodem na elektronizaci dokumentů a 

poskytuje doporučení pro následující období. Řešená problematika je po stránce odborné i 

praktické velmi přehledně a se znalostí věcí dobře zpracována. Je zde uvedena řada grafů a 

tabulek, které názorně dokumentují proces implementace datových schránek ve společnosti.  

Všechny výše zmiňované kapitoly jsou logicky strukturovány, logicky na sebe navazují a 

řešená problematika je dostatečně zpracována. 

Závěr  práce na jedné straně představuje velmi stručnou rekapitulaci a zhodnocení řešené 

problematiky. 

Otázky ke státní zkoušce:   

Dají se očekávat výraznější změny v produktivitě  práce v budoucnosti ve vybrané 

společnosti? 

Ze zkušeností se zaváděním datových schránek ve vybrané společnosti, čeho by se měly 

jiné firmy, které je chtějí zavádět, vyvarovat? 

Hodnocení studenta: 

Studentka prokázala velmi dobré znalosti řešené problematiky a schopnost samostatně 

řešit zadané úkoly. Řešenou problematiku konzultovala pravidelně a průběžně. 

 Zhodnocení bakalářské práce: 

Stanovený cíl práce je v souladu se zadaným tématem. Cíl práce byl naplněn. Práce 

odpovídá uvedenému zadání v  plném rozsahu a je aplikovatelná jako postup při zpracování 

obdobných témat. Formální úprava práce, její stylistická a jazyková úroveň je dobrá. 



Bakalářská práce bakalářského studia splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji ji 

k obhajobě a hodnotím známkou   

 

výborně 
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