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1. Identifikační údaje 

Název práce:  Systémy pro řízení vnitřního oběhu dokumentů 
 Autor práce: Petr BÁBOVKA 
 
 
2. Cíl práce a jeho naplnění 

Cílem práce bylo vytvořit přehled dostupných systémů pro řízení vnitřního oběhu dokumentů 
a na základě konkrétních požadavků a kritérií doporučit výběr vhodného systému pro použití 
v malé firmě nebo úřadu. 

Autor naplnil stanovený cíl práce a dodržel zásady pro její zpracování.  
 
 
3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 

V úvodu se autor zamýšlí nad smyslem systémů pro řízení vnitřního oběhu dokumentů a uvádí 
motivaci k hledání řešení pro malou firmu nebo úřad. Vlastní práce je členěna do pěti 
hlavních částí. První z nich je věnována oběhu dokumentů v elektronické formě, jeho smyslu 
a přínosu. Následující část v několika podkapitolách popisuje řízení a správu dokumentů. Ve 
třetí části autor uvádí definici cílové skupiny subjektů. Čtvrtá část představuje jednotlivé 
procesy v oběhu dokumentů. Stěžejní částí je poslední kapitola, kde autor představuje způsob, 
jakým bude vybírán konkrétní systém. Nejprve uvádí velmi rozsáhlý přehled dostupných 
systémů se základní charakteristikou, následně definuje kritéria na základě požadavků 
konkrétních subjektů a provádí předvýběr a výběr konkrétního systému, který pro daný 
subjekt doporučí. V závěru pak krátce hodnotí postup výběru a jeho obtížnost. 

Autor přistupoval ke zpracování tématu zodpovědně, snažil se důsledně a věcně využívat 
nejen vlastní zkušenosti, ale především dostupné informace, aby je pak ve výsledném 
návrhu konkrétně uplatnil. Přínosem práce je nejen zpracování průřezového přehledu 
dostupných systémů pro řízení vnitřního oběhu dokumentů, ale především návrh postupu 
při hodnocení a výběru vhodného systému na základě konkrétních kritérií stanovených 
cílovým subjektem . 
 
 
4. Formální náležitosti a úprava 

Práce je zpracována přehledně a čistě. Obsahuje informace v požadovaném členění, seznamy 
obrázků, tabulek a zkratek a přílohy ke zpracování dotazníků. Seznam použitých zdrojů 
včetně odkazů a citací v textu odpovídá doporučným standardům. V textu se objevují drobné 
formální nedostatky, ale jejich výskyt je spíše výjimečný. 
 
 
5. Připomínky 

K předložené práci nemám po obsahové ani formální stránce žádné zásadní připomínky. 

 



 
6. Hlavní otázky doporučené k bližšímu vysvětlení a úvaze 

Ve své práci nabízíte postup výběru vhodného systému na základě požadavků cílového 
subjektu na systém. Pokuste se zamyslet, jak a zda vůbec by bylo nutné navržený postup 
výběru modifikovat, kdyby byly požadavky na systém formulovány jako seznam vlastností, 
které systém mít nesmí. 
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