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

Autorka zpracovala diplomovou práci precizně, přehledně a s vysokou mírou pochopení 
procesů používaných v rámci nákupního procesu v České poště s.p. Její postup je 
systematický a práce obsahuje všechny potřebné obecné informace pro pochopení dané 
problematiky. Členění práce a rozdělení do kapitol je logické. Postupy a metody (zejména 
v rámci čtvrté kapitoly) byly zvoleny vhodným způsobem. Celkově nebyly zjištěny žádné 
vážné nedostatky. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Hlavního cíle diplomové práce bylo dosaženo. Analýza současného stavu využívání 
systému SAP SRM v České poště s.p. je dostačně podrobná pro stanovení dalšího možného 
rozvoje a rozšíření. 

Zejména ekonomické zhodnocení efektivnostni zvažovaných investic, provedené 
v poslední čtvrté kapitole, může poskytnout cenné informace při případném nasazení dalších 
rozšíření systému SAP SRM v rámci landscape systému SAP v České poště s.p.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Lze konstatovat, že práce normám, zakonným ustanovením a předpisům odpovídá. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je řešena přehledně. Tabulky a grafy jsou použity vhodným 
způsobem. Text je srozumitelný, členění do kapitol zvoleno vhodným způsobem. Kapitoly na 
sebe navazují a vzájemně se doplňují. Analytická část je zpracována v dostatečné 
prodrobnosti pro účely práce. Celkově lze práci formálně hodnotit na vysoké úrovni. 
 

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

      



 

Připomínky a dotazy k práci: 

- Při obhajobě doporučuji více popsat úlohu pracovníků Kompetenčního centra SAP 
v rámci podpory nákupního procesu. 

- Tabulka č.5 Náklady přípravné fáze. Čím je definovaná čáska 2000 resp. 3000 
Kč/MD? 

- Externí konzultační služby jsou předpokládány od Con4Pas. Jaký vliv by měla volba 
jiné externí firmy pro implementaci rozšíření ? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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