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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práci lze rozdělit na dvě části. Analytickou a implementační, přičemž vazbou mezi nimi je použitá platforma Salesforce. 
Svou povahou vyžaduje spíše analytický přístup. Nicméně důležitý je i technický přesah, aby bylo možné hodně využít 
předpřipravený systém a na jedné straně maximálně využít jeho vlastnosti a na druhé straně jej vhodně rozšířit. 

 

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. 

Všechny požadavky, uvedené v zadání byly splněny. 
 

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. 
Aktivita i samostatnost studenta byly v průběhu práce na vysoké úrovni. Pravidelně jsme se scházeli, a to i mimo výukové 
semestry. Na schůzkách jsme řešili jak věcnou podstatu, tak i samotný průběh práce. Z vysoké aktivity a celé řady nápadů, 
se kterými student přicházel, usuzuji, že jej práce bavila.   

 

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 z mého pohledu aplikoval nabyté znalosti ze studia a také projevil schopnost zorientovat se v nové problematice. 
Tím je myšleno především uchopení systému Salesforce. Výstupy odpovídají požadavkům. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po stránce jazykové je práce na dobré úrovni. Některé věty mohly být formulovány lépe, ale to je dáno nezkušeností 
studenta s psaním tohoto typu prací.  

 

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. 
Použité zdroje odpovídají požadavkům práce, citace odpovídají citačním zvyklostem. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
K práci nemám žádné další připomínky. Všechny požadavky byly naplněny. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výstupy práce považuji za první krok k rozhodnutí, zda pro evidenci spolupráce s partnery fakulty / univerzity 
využít CRM informační systém. Vytvořený návrh beru jako proof-of-concept takového řešení, který je možné použít 
jako podklad pro detailnější diskusi o smysluplnosti využití CRM. S ohledem na shrnutí v kapitole 6.3.7 možná 
někoho napadne otázka, proč jsme nevyužili systém Agile CRM. Důvodem je, jak píše ve své práci student, 
především skutečnost, že se systémem Salesforce máme již zkušenosti z jiných prací a také fakt, že se z mého 
pohledu jedná o systém, který toho nabízí nejvíc. Navíc použitá licence umožňuje pro účely testování a rozšiřování 
plnohodnotné využití zdarma na neomezenou dobu. Využití jiného systému a komparativní analýza se systémem 
Salesforce mohou být náplní jiné, navazující, bakalářské nebo diplomové práce. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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