
1. Počet bodů: 8

2. Počet bodů: 8

3. Počet bodů: 5

4. Počet bodů: 5

5. Počet bodů: 5

Hodnotící stupnice:

splněno pouze na úrovni základních požadavků uvedených v části I (0 bodů)

splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky (2 body)

splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky (5 bodů)

splněno zcela bez výhrad vyčerpávajícím způsobem (8 bodů)

výjimečné, tvůrčí, nadstandardní a zcela správné (10 bodů)

Rekapitulace a závěrečné doporučení

Kvalita literárního přehledu

Soňa Ryšánová

Definice požadavků na informační systém vybraného podniku

ing. Renáta Bílková

Ústav:

Autor práce:

Název práce:

Vedoucí práce:

Vlastní práce

Cílem práce bylo na základě zmapování hlavních business procesů vybrané společnosti definovat požadavky na výběr 

nového informačního systému, sestavit poptávkový dokument a vybrat vhodný informační systém.

(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …)

Přiměřenost závěrů, doporučení, návrhů apod.

Autorka splnila zadání bakalářské práce. V práci se postupně vyjádřila ke všem stěžejním bodům uvedeného obsahu 

práce. Závěrečné srovnání popisovaných řešení mohlo být zpracováno podrobněji a lépe zdůvodněn návrh nového 

informačního systému. Současně postrádám informaci o původním informačním systému firmy.

Práce je zpracována přehledně. Lze jí pouze místy vytknout drobné stylistické nedostatky jako neúplný seznam zkratek, 

v některých případech nepřesná citace internetových zdrojů a ne úplně vhodné členění kapitol práce. 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Celkový počet bodů:      31 bodů

Logická stavba práce, formální náležitosti 

(rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací, využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, 

rozbor použitých citací, syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, …)

V úvodních čtyřech kapitolách autorka charakterizuje pojem informační systém, podnikový informační systém a 

definuje základní požadavky na informační systém. V další části se věnuje možnostem zmapování obchodních procesů 

firmy. Vlastní práce autorky je obsahem páté a sedmé až deváté kapitoly práce, kdy se věnuje základní charakteristice 

vybrané firmy, popisu základních obchodních procesů a definici základních požadavků na nový informační systém. V 

závěru práce je sestaven poptávkový dokument a na jeho základě doporučen vhodný informační systém.

(správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů, aplikovatelnost doporučení, zdůvodnění návrhů a jejich dopadů, …)

Cíl práce a jeho naplnění
(častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, nutná míra specifických 

znalostí o problematice, …)

(hloubka provedené analýzy a její reprezentativnost, míra využití poznatků u literárního přehledu, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra 

splnění cíle, zodpovězení hypotéz, …)

Ústav systémového inženýrství a informatiky



Celkové hodnocení:

0–10 bodů

11–20 bodů

21–30 bodů

X 31–40 bodů

41–50 bodů

Závěrečné stanovisko:   Práci k obhajobě   d o p o r u č u j i   a hodnotím ji stupněm

velmi dobře

Datum: 

ing. Renáta Bílková

Jméno a podpis vedoucího práce: 

28. květen 2013

Na str. 24 uvádíte, že výběr nového podnikového informačního systému má zásadní vliv na primární cíle podniku. 

Mohla byste toto tvrzení vysvětlit, jakým konkrétním způsobem ovlivňuje informační systém např.  dosažení 

požadovaného obratu, zvýšení efektivity práce atd.?

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit během obhajoby práce:

splněno pouze na úrovni základních požadavků uvedených v části I

splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky

splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky

splněno zcela bez výhrad vyčerpávajícím způsobem

výjimečné, tvůrčí, nadstandardní a zcela správné


