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Stupeň hodnocení podle ECTS 
Kritéria hodnocení: 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce  X     

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce   X    

5 Formální úprava práce    X   

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
 
Zvolené téma práce je pro podnik potřebné. Cílem práce je na základě popisu činnosti firmy a 
vlastní analýzy zpracovat návrhy a doporučení ke zlepšení využití informačního systému 
podniku Aroja s.r.o. Vytvořená osnova vytváří předpoklad splnění cíle práce. Není uveden 
bod analýza. Bakalářská práce pojednává o možnostech využití informačních systémů            
v oblasti řízení logistických činností podniku. Úvodní část je věnována pojmu informační 
systém, jeho vlastnosti, charakteristika a požadavky, dále se zabývá vysvětlením základních 
pojmů, které souvisí s možnostmi použití informačních a komunikačních technologií, popsáno 
uživatelské prostředí a možnosti systému. V praktické části je uvedena charakteristika 
podniku Aroja, s.r.o. a popsán samotný informační systém společnosti, který je důležitým 
nástrojem při zpracování a třídění informací, řízení materiálového toku a podnikové logistiky. 
Celý informační systém je následně analyzován i v oblasti  řízení  logistických činností. 
Nejsou  jednoznačně uvedeny zjištěné  problémy  v oblasti  řešení  tématu práce. Jsou 
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zpracovány návrhy a doporučení ke zlepšení vlastního využití tohoto informačního systému 
podniku. Navrhovaná opatření jsou možná, ale nejsou jednoznačně podložena fakty. Formální 
úprav práce je na uspokojivé úrovni. Je užíván osobní rod, rozdílné názvy podniku v textu, 
rozdílné názvy programu DIALOG v textu, vyskytují se předložky na koncích řádků. Cíl 
práce byl splněn. 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1. Z jakých informací jste vycházela pro sestavení SWOT analýzy? 
2. Jaká doporučení jste formulovala pro podnik ze SWOT analýzy? 
3. Na základě čeho jste došla k časové náročnosti 68 hodin, uvedené v bodu 8.1? 
4. Jaká zlepšení by jste formulovala pro využití informačního systému v oblasti řízení 

logistických činností firmy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  C - dobře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 24.5. 2013 
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
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