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Posudek vedoucího

Informa ční systémy jako podpora výrobních proces ů v chemickém podniku

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat s českou odbornou literaturou, v omezené míře 
využila i zahraniční zdroje. V praktické části autorka analyzuje podrobně podnikové informační systémy 
využívané pro podporu výrobních procesů v podniku Rubena, a.s. Při přípravě práce pracovala studentka 
iniciativně, systematicky a intenzivně spolupracovala jak se zvoleným podnikem, tak s vedoucím práce. 
Během zpracování bakalářské práce dokázala charakterizovat většinu důležitých a využívaných 
podnikových informačních systémů, zaměřených na podporu výrobních procesů. Na základě analýzy a 
charakteristiky využívaných podnikových informačních systémů jako podpory výrobních procesů 
studentka dále navrhla vlastní možná zlepšení stávající situace v této oblasti ve společnosti Rubena, a.s. 
Přípravu a zpracování práce si rozvrhla rovnoměrně. Studentka splnila zadání bakalářské práce jak po 
stránce obsahové, tak také formální, a odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 



Poznámky:
Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně: 100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře
méně než 50 bodů = nevyhověl


