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Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Diplomant Bc. Jiří Kolbábek si zvolil ke zpracování diplomové práce aktuální téma 
implementace podnikových informačních systémů. Ve své diplomové práci se soustředil na 
analýzu současného a budoucího stavu systémů v konktrétní nadnárodní společnosti. Cílem 
diplomové práce byl návrh implementace nového podnikového systému. V rámci zpracování 
diplomové práce byl stanovený cíl splněn. Diplomant prokázal svou vlastní účast na daném 
projektu implementace a byl schopen využít poznatky získané při každodenní práci a uplatnit 
je nejen v teorii, ale také je prakticky aplikovat.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Diplomová práce je založena na konkrétních vstupních a výstupních datech dané 
nadnárodní společnosti. Jejich aplikace má praktické využití pro danou nadnárodní 
společnost. Přináší souhrnný pohled na průběh celé implementace a její přínos. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Autor zpracoval svou diplomovou práci detailně, svou složitostí a náročností odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomovou práci. Grafické zpracování předložené práce je na 
velmi dobré úrovni a odpovídá požadavkům na obsahovou a formální stránku. Práce obsahuje 
drobné chyby a stilistické neobratnosi v textu, které však nesnižují obsahovou hodnotu a 
celkovou úroveň práce. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Úprava práce a její přehlednost je na dobré úrovni. Práce má logickou posloupnost. 
Autor postupuje od teoretického vymezení implementace přes praktické provedení a na závěr 
je průběh celé implementace zhodnocen. Některé partie jako například "Místní projektový 
tým, role a odpovědnosti" by bylo možné zestručnit. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce jako celek je zpracována na velmi dobré úrovni. Navrhuji, aby práce v dané 
podobě byla přijata k obhajobě. 

 

Diplomant hodnotí jako největší překážku implementace práci s lidským faktorem. Jak 
tedy navrhuje minimalizovat tento nejrizikovější faktor? 

 

Byl použit dostatečný počet výkonostních indikátorů KPI a je jejich nastavení 
optimální? Jsou využitelné i pro kontrolu běžného chodu systému po implementaci? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Velmi dobře (2) 
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