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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
V první části autor popsal současný stav při vytváření rozlosování jednotlivých soutěží zřizovaných českým svazem
pozemního hokeje. Autor zasadil proces do okrajových podmínek  v rámci personálního uspořádání svazu a technického
zajištění jednotlivých úkonů. V rámci této části autor také představuje strategický záměr  svazu na zjednodušení dílčích
činností v rámci organizace soutěží.
 Ve druhé části autor dopodrobna analyzuje současný proces vytváření rozlosování. Definuje jednotlivé činnosti a jejich
vzájemné vztahy. K tomuto účelu používá metodu vývojového diagramu. Za pomocí této metody definuje jednotlivé
problematické uzly procesu, na které je zacílena optimalizace.
Ve třetí části části autor představuje samotný návrh řešení zaměřený na uzlové body definované v druhé kapitole.V rámci
toho návrhu autor definuje nový proces vytváření rozlosování, ale také technické zabezpečení nového řešení včetně
odlišného způsobu zpracování dat. V rámci návrhu řešení se autor zaměřil i na uživatelské rozhraní nové aplikace.V  rámci
uživatelského rozhraní autor optimalizuje proces z hlediska koncového uživatele aplikace.
V poslední části autor porovnává navrhované řešení s výchozím stavem z hlediska vložených investic a úsporou v rámci
provozních nákladů českého svazu pozemního hokeje.
Tyto dílčí ukazatele pak autor shrnuje v celkové ukazateli návratnosti investice. V tomto bodě spatřuji nepatrné nedostatky
nepřesným vyčíslením všech dopadů nového řešení  na provozní náklady svazu. Z tohoto důvodu je i doba návratnosti
celkové investice poněkud vyšší.
Autor podle mého názoru splnil zadání všech bodech beze zbytku.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Postup řešení shledávám jako správný s ohledem na definované cíle a okrajové podmínky práce.Všechny části této závěrečné
práce se vztahují k zadanému tématu a jsou zaměřeny na dosažení vytyčených cílů.Po faktické stránce se autor vypořádal se
zadaným tématem beze zbytku. V této práci shledávám pouze dílčí nepřesnosti v části hodnocení ekonomických dopad. Tyto
nepřesnosti však nemají vliv na faktickou správnost závěrečné práce. Při popisu problému se autor vyjadřuje srozumitelně a
věcně. Zvláště bych chtěl ocenit způsob použití vývojových diagramů pro popis jednotlivých částí programu. Autor prokázal
odbornost při zpracování daného problému.
Po jazykové stránce je práce zdařilá. Autor prokázal schopnost vytváření odborného textu pojednávajícím o komplexní
problematice optimalizace administrativních procesů a návrhu uživatelských aplikací . Rozsahem je práce plně dostačující a
pokrývá všechny body zadaného tématu.
Autor pracoval se zdroji adekvátně. Výběr zdrojů považuji za vhodný, dokonce i v situaci omezenosti informačních zdrojů
týkajících se procesního uspořádání v rámci českého svazu pozemního hokeje.  Z mého pohledu byla autorem dodržena
všechna pravidla pro citaci odborných textů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 87 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Tyto část bakalářské práce shledávám zcela vyhovující z hlediska obsahu i struktury. Z mého pohledu je práce v souladu se
zadáním a naplňuje všechny cíle stanovené v zadání této bakalářské práce. Návrh jednotlivých procesů je po strukturální
stránce správný.Po grafické stránce je zde z mého pohledu dílčí prostor v přehlednosti jednotlivých programových záložek.
Nicméně bych rád vyzdvihl jednoduchost a funkčnost navrhovaného řešení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

75 (C)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Závěrečná práce představuje návrh aplikace do reálného prostředí českého svazu pozemního hokeje.V tomto relativně
malém sportovním odvětví je doba návratnosti relativně delší než je standardní. V budoucnosti má však řešení potenciál
rozšířit se i do ostatních sportů s větším počtem utkání v jednotlivých soutěžích. Tímto  se násobně sníží doba návratnosti
investice. Koncovými uživateli mohou být v podstatě všechny instituce, které vytvářejí organizační plány svých aktivit na
základě více než dvou kritérií.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1. Jaké další procesní úkony v rámci českého svazu pozemního hokeje by bylo vhodné automatizovat podobným způsobem?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 82 (B)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
V celkovém hodnocení této diplomové práce musím ocenit zejména náročnost zpracovaného tématu v závislosti na složitosti
administrativního procesu v jehož prostředí byla práce situována. Za další bych rád zvýraznil nesporný přínos, který práce
přináší při aplikaci do reálného prostředí administrace sportovních utkání . Autor se při vypracování držel zadání a i výsledky
jsou v souladu se stanovenými cíli práce. Tyto skutečnosti dle mého názoru násobně převáží drobné nedostatky při
investičním hodnocení jednotlivých variant. Z tohoto důvodu hodnotím tuto diplomovou práci jako velmi zdařilou.

Podpis oponenta práce:


