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Splnění cílů práce

Úroveň zvoleného postupu řešení

Využitelnost výsledků práce

Shrnutí výsledků a formulace závěrů

Práce s odbornou literaturou a dalšími prameny

Formální vzhled a struktura práce (normy, předpisy)

Jazyková úroveň práce (stylistika, gramatika)

Slovní zdůvodnění zejména při hodnocení A nebo F:

Oproti minulému pokusu je práce již o něco lepší (bylo doplněno ROA), ale v textu zůstaly 
různé neobratnosti a pravopisné chyby. Vypadá to, jakoby si autor po sobě text vůbec 
nepřečetl viz stránky 14 kde se "vedou neshody", str. 28  "historie se dělí na tři skupiny, éry", 
(erá, úž), nadužívání slova "obrovský" apod. 

Otázky k obhajobě práce:

1) Proč jste v grafech (str.54 a 55) neuvedl u společnosti Aseco rok 2014 a u Stormware 
taktéž?
2) Proč uvádíte v seznamu zkratek všeobecně známé zkratky "např., atd., apod. a tzv.", ale 
některé odborné zkratky používané v práci tam chybí (GIS, SQL, ROLAP, CRM atd.)?
3) Proč tak zdůrazňujete, že UNIS COMPUTERS změnila svoji formu na a.s. "až v roce 
2010" (str.43 i 47), přičemž píšete na str. 43, že vznikla jako s.r.o. v roce 1990 a na str. 47 v r
oce 1995?
4) Zjistil jste, že ROA ve sledovaném období u vybraných firem kolísá v řádu desítek procent.
Proč je pak v grafu uvádíte s přesností na tisícinu procenta?
5) Co je jádrem informačního systému každé firmy? 



Navržená výsledná známka:  E - dostatečně     

V Praze dne 5.2.2016

podpis oponenta práce
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