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Název bakalářské práce: optimalizace procesů technické podpory informačního
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vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Proč podle Vás nebylo Vaše řešení začleněno do stávajícího nástroje webové
podpory?

2) Dokázal byste vyčíslit ekonomick'ý přínos za podmínky plného využívání Vámi
vytvořeného řešení?

Práci doporučujl - nedeperuě$ix k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře

Datum: G. s. 2019 ,ilr{r'
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužitvch oramenů x
Schopnost di ploma nta zpracovat získa né pod kladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Form ulování vlastních názorů studenta x
III. Hodnocení formv a stvIu práce:
Formálníúprava práce (text' tabulkv. orafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení ýsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez vrThrad x
Posouzeno s výhradami
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Student se v teoretické části zaměřuje na problematiku podnikoých informačních systémů, blíže
popisuje informační systém SAP a oblast HelpDesku, konkrétně procesy první úrovně struktury IT
service desk - interakci s uživatelem.

V praktické části student analyzuje situaci ve firmě Johnsons Controls. Popisuje společnost a
procesy HelpDesku v ní ustálené, U. jak funguje podpora uživatelů v praxi. Detailně se věnuje
sledování stavu tiketu, v němž dále navrhuje a realizuje vylepšení. V dalších kapitolách praktické
části práce autor rozpracovává celý postup návrhu včetně přípravy a podpůrných aplikací. Dále
navrhne další možná vylepšení a na závěr předkládá zhodnocení zavedeného řešení.

Student používá doporučenou literaturu a další interní zdroje firmy' Práce se zahraniční literaturou
je dobrá, práce s českou literaturou slabš| což 1e, jak autor sám uvádr, důsledek její horší
dostupnosti a specifičnosti. Po stránce sýlistické a gramatické má práce drobné nedostatky' Její
logické členěníje ale Riehledné a srozumitelné, a to jak u teoretické, tak u praktické části. Navrhuji
hodnoceníVELMI DOBRE.
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