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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Vývoj docházkového systému pro společnost Školička Krásná z.s. 
Jméno autora: Maek Kaufmann 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 

Vedoucí práce: Ing. Pavel Andres, Ph.D. 

Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce je reálným projektem, ve kterém je nutné nejprve popsat současný stav problematiky, porovnat 

alternativní přístupy k řešení úkolu, vyžaduje znalost legislativních předpisů, schopnost procesního modelování, stejně tak 

jde i do úrovně vývoje vlastní aplikace pro docházkový systém. 
 

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. 
Bez výhrad. 

 
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. 
Diplomant patřil již během řádného studia k aktivním studentům, se zájmem o studovaný obor. Student práci konzultoval 

dle plánu, byl iniciativní a termíny byly vždy vzorně plněny. 

 
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 řeší téma komplexně a systematicky (projektové, procesní řízení), neopomíjí ekonomické hodnocení alternativních 

řešení pomocí výpočtu čisté současné hodnoty. 

Z dlouhodobého pohledu by bylo vhodné naznačit případné další marketingové aktivity (v závěru práce), které budou 

předmětem zájmu autora ve smyslu získání tržního podílu pro společnosti s podobným zaměřením, kde by vyvinutá 

aplikace mohla najít své uplatnění. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Některé převzaté (a řádně citované) ilustrace jsou horší kvality, řešením by bylo jejich případné překreslení / přepsání. 

V části preview mobilní aplikace bych tyto screeny oddělil od textu do samostatné přílohy. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Citační etika byla dodržena, výběr zdrojů odpovídá tématu a cílům práce. S ohledem na typ práce by však bylo vhodné 

rozšířit spektrum odborných pramenů, např. pomocí rešeršní služby NTK. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jak autor uvádí, aplikace byla spuštěna a v současné době dochází k její testování, přičemž další funkcionality budou postupně 

doplňovány. V testovacím provozu nedošlo i indikaci vážných technických problémů. Řešení považuji za originální, v rámci 

reálného projektu autor prokázal svou erudici a schopnost integrovat ekonomické poznatky společně s technickým řešením, 

vč. samotné implementace a verifikace vlastního řešení. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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