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I. Hodnoceni zpracováni tématu diplomantem!
splnění cíle práce x
Volba metod a iejich ap|ikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené analÝzv x
IL Hodnocení struktury a obsahu prácel
p ehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
AktuáInost a vhodnost použitYch pramenl3 x
schopnost diplomanta apracovat získané podklady x
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III. Hodnocení formy a stylu práce:
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sty|istická uroveň práce x
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Další hodnocení a p ipomínky k diplomové práci uvedte, prosím, na druhou stranu posudku.

Otázky k obhajobě diplomové práce:

Ve své práci uvádíte nezanedbatelné p ínosy ze zavedení elektronické v měny dat
v organizaci a pouze zmiňujete v kapitole 3.10 náklady na toto zavedení, ale neuvádíte
žádné konkrétní částky spojené s nákupem aplikace. M žete je alespoň ádově vyčíslit?
Jaké další náklady mohou b t spojené s tímto nákupem a jak byste vyjád ila návratnost této
investice?

práci doporučuji - nedgffiéuji* k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)
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p edkládaná diplomováptácevelmi podrobně mapuje problematiku elektronické v; měny dat

v organizaci. Práce je p ehledně a pečlivě zpracovány a její autorka se pokusila konkrétně vyjád it

risporu nrákladri zavedením EDI v organizaci.
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