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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  IS modelingové agentury 
Jméno autora: Ihar Danilchanka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Božena Mannová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je náročnější, protože zadání je praktické a student se musel vyrovnávat se specifikacemi uživatelů, kteří nemají 
zkušenosti s IS. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená práce splňuje zadání, byla uživateli otestována a je v praxi dobře použitelná. Výsledkem je mobilní aplikace pro 
OS Android. Jsou plánována některá další rozšíření, která byla specifikována v návrhu systému, ale nebyla realizována, 
protože byla nad rámec zadání. Student bude aplikaci dále rozšiřovat. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
V průběhu realizace bakalářské práce pracoval student samostatně a iniciativně. Spolupráce s ním byla z pohledu vedoucí 
práce velmi dobrá. Byl vždy dobře připraven na konzultace. Student prokázal schopnost samostatné inženýrské práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student využil znalosti získané během studia i své osobní zkušenosti získané z praxe a dobře je skloubil.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně dobře zpracována a členěna. Jazyková stránka někdy obsahuje formulace, které naznačují, že čeština není 
rodným jazykem studenta. Nicméně tato skutečnost dává práci autenticitu a velmi dobře se čte. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student využil studijní materiály i všechny dostupné relevantní zdroje. Práci zahájil rešerší, která mu poskytla potřebné 
podklady pro specifikaci požadavků. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Velmi hodnotím praktickou implementaci, která vychází z požadavků budoucích uživatelů i  ze znalostí obdobných systému 
provozovaných pod Androidem. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student se se zadáním velmi dobře vyrovnal. Výsledná aplikace je funkční a bude využívána. Jde o implementaci 
pro oblast, kde ještě podobné techniky nejsou plně využívány. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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