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POSUDEK OPONENTA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly oponenta: Ing. Veronika Součková  
Jméno, příjmení a tituly studenta:  Bc. Jan Kodet  
Název diplomové práce: Business Intelligence jako nástroj pro řízení v průmyslové společnosti   
 
Základní zhodnocení, východiska práce (0-25 bodů):       25bodů 
Hodnotilo se především Téma a cíle závěrečné práce - ZP (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); Teorie (srozumitelnost, 
struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); Použité zdroje (množství, 
struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

- Téma diplomové práce vystihuje reálnou potřebu organizace na získání přesných a aktuálních dat, tento přístup odpovídá 
současnému trendu tj. potřeba aktuálních a přesných informací. 
- Cíle, které si autor stanovil v úvodu práce, byly naplněny. Velmi dobře je v diplomové práci popsána potřebnost nasazení 
Business Intelligence (dále jen BI) i praktické využité technologie. 
- Teoretická východiska jsou popsána srozumitelně a logicky na sebe navazují. Přesto, že diplomová práce zaměřena na IT 
řešení, jsou technologie a odborné termíny dobře vysvětleny a popsány.  
- V diplomové práci je také detailně popsána problematika BI vč. metody porovnávání produktů a firem zabývajících se BI. 
Diplomová práce se vybranou společností zabývá jen v nutném rozsahu. 
- Použitá literatura je plně slučitelná obsahem a zadáním práce. Zdroje, které autor využil, se vztahují k daným tématům a 
jsou aktuální. Při zpracování autor využívá i zahraniční zdroje.  
- Diplomová práce přináší zajímavé poznatky pro vedení společnosti, jak využít snadno velké množství dat pro lepší vedení 
a plánování. 

 
Shoda práce se zadáním (0-5 bodů):         5 bodů 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním ZP, splnění všech zadaných úkolů. 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky):  

- Diplomová práce se shoduje se zadáním. Obsahuje všechny stanovené úkoly, stanovená osnova byla dodržena a obsah 
kapitol odpovídá zadání.  
 

 
Metodika a struktura práce (0-25 bodů):         24 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodika 
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, 
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky):  

- V diplomové práci jsou prezentovány všechny podstatné okolnosti, které souvisejí s danou problematikou.  
- Pro analýzu byl vybrán jednoduchý, ale přesto pro společnost zásadní proces, a to fakturace. Proces fakturace byl vhodně 
zvolen. Celá problematika je na tomto jednoduchém procesu dobře popsána a také jsou na ní dobře patrné přínosy BI.  
- V rámci analýzy problematiky, byla provedena i analýza rizik. Analýza rizik se soustředí pouze na rizika spojená 
s vybraným procesem. 
- Text je vhodně doplněn o obrázky a tabulky, které zlepšují názornost popisované problematiky. 
- Diplomová práce nemá žádnou přílohu, veškeré tabulky a výpočty jsou obsahem práce. 

 
Praktická část (0-30 bodů):          29 bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat (sofistikov anost, 
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

- Jednotlivé části práce na sebe navzájem navazují a jsou logicky propojené.  
- Diplomová práce popisuje velmi aktuální problematiku využití dat a získávání informaci pro vedení společnosti. 
- Práce neobsahuje složitější matematické nebo statistické výpočty. 
- Předložené návrhy vycházejí z praktické části diplomové práce a jsou logickým vyústěním popisu problematiky. 
- Výsledky práce je možné využít v praxi při rozhodování vedení společnosti o zavedení technologie BI. Díky 
srozumitelnosti textu přiblíží diplomová práce fungování a benefity systému i laikovy v oblasti informačních technologií. 
- Práce odráží odbornou způsobilost autora k dané problematice. 

 
Formální úroveň (0-15 bodů):          13 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování textů, 
celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky):  
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- Nadpisy kapitola i podkapitol jsou jednotné a přehledné. Formátování textu odpovídá směrnici HGF, všechny tabulky a 
grafy jsou očíslovány a jsou uvedeny v seznamu. 
- Několik vět je stylisticky špatně. 
- Některé poznámky pod čarou mají jiné formátování. 

 
Otázky k obhajobě, příp. jiné poznatky a kritické připomínky: 

 
 
 

 
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení výborně     Celkem 96 bodů 
 
 
V Mostě dne 9. 5. 2019          Podpis 


