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Diplomant si za téma své práce vybral analýzu současného stavu trhu s podnikovými 
informačními systémy v České republice, se zaměřením na sektor malých a středních 
podniků (MSP).  
Diplomová práce je věcně logicky strukturována. V prvních kapitolách diplomant 
definuje základní pojmový aparát, seznamuje se základními charakteristikami a benefity 
využití ERP systémů v podnicích a souhrnně popisuje základní etapy a milníky ve vývoji 
ERP systémů jak celosvětově, tak přímo v rámci České republiky. Diplomant zmiňuje i 
tematiku samotné implementace ERP systémů, ale činí tak pouze okrajově, s odkazem na 
nejvýznamnější faktory úspěšné implementace systémů, které jsou nejčastěji uváděné 
v odborné literatuře. 
Stěžejní částí práce je samotná analýza českého trhu ERP systémů určených pro 
specifikovaných sektor. Po dohodě s vedoucím práce diplomant zužuje rozsah analýzy na 
původní české ERP systémy a vyčleňuje tak z analýzy produkty zahraniční provenience. 
S ohledem na specifika MSP považuji toto zúžení za opodstatněné. 
Analýza byla realizována na základě dotazníkového šetření zpracovaného diplomantem. 
V rámci tohoto průzkumu byly obesláno 48 společností nabízejících vlastní ERP 
systémy. Návratnost dotazníku byla poměrně vysoká (60%), přičemž do samotné analýzy 
byly zahrnuty pouze systémy, ke kterým byla v dotazníkovém šetření poskytnuta 
požadovaná data. Dotazník zahrnoval údaje týkající se základní charakteristiky firmy a 
produktu, oblasti nasazení, architektury systému a využitých platforem, certifikací, ceny, 
školení a podpory produktu, a zejména funkčnosti ve vymezených oblastech (finance, 
lidské zdroje, nákup a logistika, distribuce, obchod, výroba) atd. Pozitivně hodnotím jak 
způsob zpracování, formu a obsah dotazníku, tak jeho distribuci a vytrvalost při získávání 
odpovědí od oslovených společností. 
Za hlavní přínos práce považuji získání poměrně reprezentativního vzorku zcela 
aktuálních dat o českých ERP systémech nabízených v současné době na našem trhu. 
Rozsah získaných informací i jejich zpracování, včetně grafických vyjádření, vytváří 
zajímavý informační zdroj jak pro ostatní studenty našeho oboru, tak pro případné 
zájemce z praxe. 
Při obhajobě bych byla ráda, kdyby diplomant zmínil základní odlišnosti českých a 
zahraničních ERP systémů pro daný segment, přednesl základní prvky jejich 
implementace v chronologickém řazení a tak prokázal celkový přehled o dané 
problematice.

Celkově je práce slohově i jazykově kvalitně zpracovaná, bez gramatických či 
stylistických chyb. Práce je doplněna poměrně rozsáhlým odkazovým aparátem (seznam 
použitých citovaných zdrojů, terminologický slovník, seznam obrázků tabulek a grafů, 



přílohy – dotazník, průvodní mail, seznam oslovených společností). Po formální stránce 
lze pouze doporučit číslování seznamu citované literatury tak, aby bylo možno v textu 
přímo odkazovat na konkrétní položky a dále členění do tabulek (terminologický slovník) 
za účelem větší přehlednosti textu. 

Diplomová práce podle mého názoru plně naplnila požadavky uvedené v zadání. Práci 
považuji věcně za zajímavou, bez logických chyb či nekonzistencí. 

V souladu s tímto hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Petra Tlatly, BBS 
stupněm „výborně".
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PhDr. Helena Lipková, Ph.D.




