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Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 5 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 5 (max. 5)

3. Autor použil adekvátní odbornou literaturu 5 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 10 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 10 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 9 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost, správnost citování) 9 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 10 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 15 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 18 (max. 20)

Celkový počet bodů: 96 (max. 100)

Hodnocení diplomové práce: A - výborně

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Poznámky: 100 - 91 bodů = A - výborně   70 - 61 bodů = D - velmi dobře minus
  90 - 81 bodů = B - výborně minus   60 - 51 bodů = E - dobře
  80 - 71 bodů = C - velmi dobře   50 -  0  bodů = F - nesplněno

Autorka práci zahajuje rešerší pojmů a teoretickým základem metod multikriteriální analýzy. Ve druhé kapitole
představuje společnost, jež o změně systému uvažuje. Stručně a výstižně diskutuje výhody a nevýhody
stávajícího systému i důvody pro změnu. Na konci kapitoly potvrzuje význam výběru správného provozního
systému pomocí korelační analýzy závislosti mezi výkonem nákladní dopravy v ČR a počtem podniků, které
používají provozní systém ERP. Třetí kapitola uvádí popis čtyř variant systému, z nichž autorka na základě
sedmi kritérií určí nejvhodnější variantu pomocí multikriteriální analýzy (metoda váženého součtu). V závěru
kapitoly je uvedena krátká diskuze vítězné alternativy. Čtvrtá kapitola obsahuje podrobný návrh konkrétního
projektového plánu implementace vybraného systému. Je zde definován cíl projektu a základní milníky, logická
rámcová matice, návrh projektového týmu i detailní časový plán. V páté kapitole je provedeno ekonomické
zhodnocení návrhu a diskuze možných rizik projektu. Autorka si během vypracovávání DP počínala velmi
samostatně. Plně využila své bohaté zkušenosti se stávajícím provozním systémem ve firmě, velmi aktivně
vyhledávala nové alternativy a průběžně práci konzultovala nejen s vedoucí práce, ale také s vedením
společnosti. Práce je ucelená, logická a přehledná. Pro vedení společnosti může být významným podkladem při
volbě nového systému. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství.
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