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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Předkládaní diplomová práce má jasně vymezenou tématiku a cíl práce. Autora lze pochválit za zařazení praktických 
informací ze sledované oblasti. Vymezení problému je zcela jasné a formulace cílů odpovídá úrovni diplomové práce.  
 
Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou inovace vnitropodnikového informačního systému se zaměřením na nový 
model Kodiaq. Práce se detailně zaměřuje na obsah daného systému a jeho správu. Autor definoval cíl práce následovně: 
„Cílem této práce je analyzovat nově vzniklý vnitropodnikový systém, který slouží k přenesení technických, marketingových 
a strategických informací o novém produktu mezi jednotlivé obchodníky stávající obchodní sítě společnosti. Na základě 
zjištění z provedené analýzy práce navrhuje případná nápravná opatření, které mohou být použita při dalším využití tohoto 

vnitropodnikového informačního systému.„ 

 

Splnění zadání splněno 
 

Zpracovávané téma představuje významný přínos v budoucích aktivitách společnosti, která plánuje vyvíjet obchodní činnost 
na nových trzích. K definování obsahu informačního systému autor diplomové práce využil metodu analýzy produktového 
portfolia a komparaci nového modelu Kodiaq s trhem. Dále autor porovnal stávající a inovovaný systém, který slouží ke 
komunikaci mezi výrobní společností a obchodní sítí. 
 
Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. 

 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Autor plnila harmonogram konzultací, chodil na ně odborně připraven s průběžně zpracovávanými texty. Autor přistupoval 
ke zpracování zadané problematiky samostatně a zodpovědně. 

 
 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Za analýzu současného stavu informačního systému ve společnosti Škoda Auto lze autora pochválit. Návrhy, které autor 
představil, jsou reálné a sestavené s pečlivostí. Hloubka analýzy v kontextu se zvoleným cílem práce je na odpovídající úrovni 
diplomové práce. 

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Formální a jazyková úroveň práce je v souladu s požadavky na diplomovou práci. Rozsah práce je v souladu s metodikou. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Autor si vybral adekvátní odbornou literaturu a v teoretické části prokázal svoji schopnost s ní pracovat a využít jí k záměrům 
předložené práce. Šíře využitých zdrojů (25 knižních publikací) je nadstandardní. Autora lez pochválit za využití i 
cizojazyčných zdrojů. Silnou stránkou práce je citační korektnost, bibliografické citace jsou uvedeny úplné a v souladu s 
citačními zvyklostmi a normami. 
 
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz a s veškerými zdroji je shoda práce pod 5%. Veškeré 
přímé citace autor řádně citoval.   

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Předkládaná diplomová práce je aktuální a autora lez pochválit za propojení teorie a praxe. 
  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor předložené práce splnil vytyčené cíle práce a lze ji doporučit k obhajobě. Vedoucí práce považuje 
teoretickou i praktickou část práce za nadstandardní.    

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.6.2017          Podpis: Ing. Petra Jílková, Ph.D. 


