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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání Zvolte položku. 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost bakalářské práce byla středně těžká.  

 
Splnění zadání Zvolte položku. 
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. 

Studentka splnila zadání bakalářské práce. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současný informační systém ve firmě Abrex 
s.r.o. a navrhnout možné změny, které by nejlépe vyhovovali požadavkům společnosti.  
 
Zvolený postup řešení Zvolte položku. 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Předložená práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které je 
nutné znát pro práci s informacemi a informačním systémem. V praktické části je pak představena společnost Abrex s.r.o. a 
analýza informačního systému, který firma v současné době používá. Analýza byla provedena SWOT analýzou a metodou 
HOS8. V závěru práce pak najdeme různé návrhy řešení, které by lépe vyhovovali společnosti. 

 
Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň odpovídá bakalářské studijní etapě. Práce obsahuje drobné nepřesnosti, nicméně práci hodnotím pozitivně. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce má předložená práce dobrou úroveň. Bakalářská práce obsahuje drobné gramatické chyby, nicméně textu 
je velmi dobře rozumět. Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni. Počet informačních zdrojů je dostačující. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Citace jsou uváděny správně a autorka dokazuje, že má přehled v odborné literatuře i v praktických nabídkách systému pro 
podnikovou praxi.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Cíle práce jsou vhodněnastaveny a lze je považovat za splněné. V praktické částí studentka charakterizovala                
společnost Abrex s.r.o. a rovněž analyzovala současněvyužívaný informační systém ABRA pomocí metody             
HOS8, který přehledněukazuje nedostatky tohoto IS. Dále popisuje požadavky na IS společnosti který by               
nejvíce vyhovoval. V návrhu řešení přišla autorka s nabídkou podnikových informačních systému na trhu a               
zhodnotila jejich výhody a nevýhody. Bakalářskou práci považují za přínosnou pro naši společnost. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B 

 
Otazky: 
 
Proč studentka zvolila metody analýzy informačního systému dle metody SWOT a HOS8 ? 
 
Existují i jiné metody analýzy informačních systémů? 
 
 
 
 

Datum:        15.01.2016  Podpis:                      
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