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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání odpovídá obvyklým požadavkům na diplomovou práci. 

 

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. 

Autor zadání splnil v plném rozsahu 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Aktivita a samostatnost autora při zpracování práce byla vyvážená, avšak před termínem odevzdání mohla být četnost 
konzultací vyšší k doladění obsahu práce před odevzdáním. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Implementace softwarové aplikace by měla vycházet z popisu případů užití, které měli vzejít z funkčních požadavků. Nikoliv z 
funkčních požadavků přímo. Ekonomické hodnocení mělo více vycházet z analýzy procesů a délky doby potřebné na 
jednotlivé dílčí činnosti. Odhad úspory nákladů měl být podpořen přesnějším výpočtem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální stránce práce nemám připomínky až na drobné překlepy v textu. Faktický i stránkový rozsah práce odpovídá 
požadavkům na diplomovou práci. 

 

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. 
Autor využil relevantní zdroje, k jejich výběru a korektnosti citací nemám připomínky. 
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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. 
Výsledkem práce je softwarová aplikace, která zefektivňuje podnikové procesy konkrétní společnosti. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Přínosem práce zefektivnění procesů konkrétní společnosti pomocí softwarové aplikace, kterou autor navrhl a 
implementoval a jejíž požadavky vychází z analýzy procesů, kterou autor provedl. Nedostatky práce jsou uvedeny 
v sekci 2 – odborná úroveň tohoto posudku, avšak na kvalitu samotného výsledku práce, nemají závažný dopad. 
 
V kap. 7 autor uvádí některá tvrzení, které by měl v rámci obhajoby objasnit: 
 

V kap. 7 (str.64)  autor uvádí: “ Společnost Ancora Praha se momentálně nachází v nepříjemné situaci. Meziročně 
zaznamenává přibližně 1% pokles tržeb z prodeje zboží. Majitel podniku tento pokles přisuzuje především 
zastaralému informačnímu systému, který kvůli vysoké fragmentaci podnikových informací nedokáže poskytnou 
relevantní data pro další rozvoj spolupráce se stávajícími klienty podniku“ Které z implementovaných funkcí 
informačního systému dle názoru autora „poskytnou relevantní data pro další rozvoj spolupráce se stávajícími 
klienty podniku“? 

 

Dále autor v kap. 7 na str. 65 uvádí: „Majitel společnosti si od nového informačního systému slibuje nárůst těchto 
zisků o 3%. Tento nárůst opírá o zkrácení časové náročnosti jednotlivých obchodních případů, spolu se snížením 
počtu lidských chyb, což se promítne v menším počtu udělených slev z důvodu těchto chyb a také ve větším počtu 
zodpovězených poptávek po jejich zboží.“ Toto tvrzení by mělo být podpořeno přesnějším výpočtem, který by 
vyšel z analýzy procesů v kap. 5.1 a 5.2“ 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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