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U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce. 

Při hodnocení kritérií 2-6 zohledněte následující bodování: 

5 bodů – splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje požadavky 

4 body – splněno kvalitně 

3 body – splněno bez výhrad 

2 body – splněno s menšími nedostatky 

1 body – splněno, ale s výraznými nedostatky 

0 bodů – nesplněno 

 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Počet bodů 

1.  Náročnost tématu práce: 3 

a) řešená problematika je složitá ano 

b) získávání dat je náročné ano 

c) zpracování dat je náročné částečně 

2. Cíle a metody práce: 4 

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány ano 

b) metody zpracování práce jsou srozumitelně formulovány ano 

c) prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práce ano 

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce ano 

3. Teoretická část práce: 3 

a) teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešerši ano 

b) teoretická část vychází z vhodně zvolených domácích i cizojazyčných zdrojů  

(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a typu publikací) 
částečně 

c) teoretické zdroje v textu jsou citovány odpovídajícím způsobem částečně 

4. Praktická část práce – analýza: 3 

a) v analytické části práce jsou využity poznatky z teorie ano 

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány ano 

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán částečně 

d) práce obsahuje souhrnné zhodnocení současného stavu ano 

e) závěry analýz jsou dostatečně podložené částečně 



5. Praktická část práce – projekt: 3 

a) projektová část práce navazuje na teoretické poznatky ano 

b) projektová část práce navazuje na výsledky analýz ano 

c) práce obsahuje závěry a možnosti aplikace navrhovaných doporučení částečně 

d) návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumenty částečně 

e) práce obsahuje dopady předložených návrhů částečně 

f) práce naplnila stanovené cíle ano 

6. Formální úroveň práce: 4 

a) text je logicky provázán částečně 

b) v práci je použita správná terminologie částečně 

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy ano 

d) práce má jazykovou úroveň odpovídající kvalifikační práci ano 

e) práce má grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práci ano 

CELKOVÝ POČET BODŮ  20 

 

Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 

(otázky uvádí vedoucí práce i oponent) 

 

Komentáre: 

 V teoretickej časti sú drobné nepresnosti v odkazovaní na zdroje v texte, napríklad strana 18 

(obrázok sa v knihe nachádza na inej strane), či strana 19 a 20 (uvedené nesprávne meno druhého 

autora). 

 Pre znázornenie organizačnej štruktúry je použitý rovnaký objekt iba so zmenenou farbou. 

 Niektorým obrázkom a printscreen-om chýba aspoň stručný popis, ktorý by uviedol dôvod prečo sú 

v texte umiestnené. 

 V diplomovej práci nie je zmienená ekonomická kondícia firmy a vyčíslené úspory zo zavedenia 

nového informačného systému K2, ktorý bol vybraný ako najvhodnejší. 

 

Otázky: 

 Aký je systém bodovania a kritéria vyhodnocovania miniauditov vykonaných na vybraných 

pracoviskách? 

 Vzhľadom k súčasnému stavu evidencie materiálu – uvažuje firma o zavedení Warehouse 

Management System, prípadne kanbanu alebo elektronického kanbanu? 

 Na trhu s informačnými systémami je oveľa širšia ponuka IS. Prečo vo výbere nie sú zaradené aj 

ostatné informačné systémy (MS Dynamics NAV, proALPHA, SoftTip,...) 

 Firma je rastúca a rozvíjajúca sa, predpokladám, že neinvestuje iba do zavedenia nového 

informačného systému – znesie firma takúto finančnú záťaž v rozmedzí približne 2,8 – 3,8 mil. korún 

českých? 

 Vo SWOT analýze je hrozbou – odpor zamestnancov voči zmenám a z analýzy súčasného stavu je 

zrejmé, že systém Money S5 nie je nedostačujúci, ale iba nevyužívaný dostatočne zo strany firmy 

(chýbajúce karty materiálu, nevyplnené kmeňové dáta, atď.). Na základe týchto skutočností 

a dostupných informácií o Money S5 na ich web stránkach, systém obsahuje komplexné ERP riešenie 

až po Business Intelligence modul. Nie je preto vhodnejšie rozšíriť súčasnú funkcionalitu súčasného 

systém Money S5 dokúpením modulov pre riadenie výroby, plánovanie,...? 

 Diplomantka uvádza, že na snímanie strojov bol nainštalovaný software. Je už zohľadnený transport 

dát a jeho kompatibilita vo vzťahu k novému informačnému systému K2? 

 



DP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAG
1
. Na základě výsledků této kontroly 

bylo zjištěno, že práce            plagiát. 

 

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP
2
. 

 

 

Ve Zlíně dne 25. 04. 2016 

 

 

 

 

 ……………………………………… 

 podpis oponenta DP 

                                                 
1
 Vyplňuje pouze vedoucí práce, oponent práce nevyplňuje. 

2
 Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body. 


