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I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
Sp|nění cíle práce x
Volba metod a ieiich ap|ikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
P ehlednost a logická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitYch pramen x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěr práce x
Formulování vlastních názor diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
FormáIní uprava práce (text, tabulky, grary) x
stylistická uroveň práce x
práce s českou l teraturou včetně odkaz a citacl x
práce se zahran ční literaturou včetně odkazr3 a citací x
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CÍlem diPlomové práce byla anal, za souČasné rjrovně využívání EDI a návrh ešení jeho širšího
vYuŽitÍ, konkrétně p echod na elektronickou fakturaci s hodnocením ekonomického p ínosu pro
společnost Monroe Czechia, s.r.o., což diplomant zcela splnil.

DiPlomová práce v rivodní Části popisuje velice p ehledně a uceleně elektronické podnikání,
elektronickou komunikaci za uŽití standard EDI. Diplomant také zmiňuje základní principy EDI zprávy,
zde bYch doPoruČil detailnějŠÍ popis zpráv s provázáním na typ EDI zpráv užívan,ch ve společnosti
Monroe Czechia, s.r.o. V ostatních Částech práce dále pak diplomant podrobně mapuje interní procesy
na oddělení logistiky p i zpracování dokument . Pro snadnější orientaci u popisovan,ch proces bych
volil jako doplněk jednoduché u vojové schéma každého z proces .

V kaPitole 5 ,,Dokumenty vhodné pro elektronické zpracovánť jsou velmi dob e definovány
ukazatele urČující vhodnost dokumentu pro elektronick, p enos. Tato část vyniká detailním, kvalitním a
fakticlc m zPracováním ridaj a indikátor ovlivňující vhodnost dokumentu pro elektronick, p enos.
Tuto kaPitolu shledávám jako logicky uspo ádanou a volbu užit ch indikátor hodnotím jako
odPovídajícÍ, KaPitolu 6 zabyvající se návrhem ešení elektronického p enosu dat bych detailněji
vYsPecifikoval o konkrétní návrh eŠení pro vybraného zákazníka.V poslední kapitole diplomant dospěl k
jednoznaČnému závěru jeŽ je doplněn o p ehlednou kalkulaci nákladr3 pro obě formy p enosu dat.

Mezi hlavní p ednosti diplomové práce adím odborn, a potenciální praktick, p ínos pro
sPoleČnost Monroe Czechia, s r.o. Diplomant vhodně užil odborné literatury a p esn, ch formulací.

Celkové zPracování diplomové práce vČetně srozumitelnostije na velmi dobré rirovni. Diplomová
práce odpovídá zadání a zásadám pro vypracování.
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OPONENTNÍ POSUDEK DIPLOMOVE PnÁCE
Diplomant: Andrea Pilcová
Oponent diplomové práce: Ing. Antonín Dědek

Téma diplomové práce:

Ekonomické přínosy užití EDI ve společnosti Monroe Czechiao §. r. o.

CÍlem diplomové práce byla analýza souěasné úrovně využivání EDI a návrh řešení
jeho širšího využití, konkrétně přechod na elektronickou fakturaci s hodnocením
ekonomického přínosu pro společnost Monroe Czechia, s.r.o., což diplomant zcela splnil.

Diplomová práce v úvodní ěásti popisuje velice přehledně a uceleně elektronické podnikání,
elektronickou komunikaci za užití standardů EDI. Diplomant také zmiňuje základní principy
EDI zprávy, zde bych doporučil detailnější popis zpráv sprovázáním na typ EDI zpráv
uŽÍvaných ve spoleČnosti Monroe Czechia, s.r,o. V ostatních ěástech práce dále pak diplomant
Podrobně mapuje interní procesy na oddělení logistiky při zpracování dokumentů. pro
snadnějŠÍ orientaci u popisovaných procesů bych volil jako doplněk jednoduché vývojové
schéma každého z procesů.

V kapitole 5 ,,Dokumenty vhodné pro elektronické zpracování" jsou velmi dobře definovány
ukazatele urČující vhodnost dokumentu pro elektronický přenos, Tato část vyniká detailním,
kvalitním a faktickým zpracováním údajů a indikátorů ovlivňující vhodnost dokumentu pro
elektronický přenos. Tuto kapitolu shledávám jako logicky uspořádanou a volbu užiých
indikátorů hodnotím j ako odpov ídajíci.

KaPitolu 6 zabyvající se návrhem řešení elektronického přenosu dat bych detailněji
vyspecifikoval o konkrétní návrh řešení pro vybraného zákaznika.

V Poslední kapitole diplomant dospěl k jednoznačnému závěru , jež je doplněn o přehlednou
kalkulaci nákladů pro obě formy přenosu dat.

Mezi hlavní přednosti diplomové práce řadím odborný a potenciální praktický přínos pro
společnost Monroe Czechia, s r.o.

Diplomant vhodně užil odborné literatury a přesných formulací.

Celkové zpracováni diplomové práce věetně srozumitelnosti je na velmi dobré úrovni.

Diplomová práce odpovidá zadání a zásadám pro vypracování.

Dle v}Še zmíněných faktů doporučuji diplomovou práci k obhajobě s klasifikací velmi
dobře.

Datum

V Liberci dne 3.72.2010

Podpis oponenta
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