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1. Splnění požadavků zadání.
Tématem bakalářské práce je klasický IS, naštěstí doplněný o několik věcí, které běžné práce
překonávají a proto lze zadání hodnotit jako náročnější. Zadání je splněno ve všech směrech, ačkoliv
poslední bod je splněn jen s minimální nutné míře.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je dobře strukturovaná a provází kompletním procesem analýzy potřeb a prostředí, návrhu a
vlastní implementace. Dále popisuje dvě součásti modulu pro optimalizaci cestu chystačů zboží.
Jazykově i formálně je práce také na dobré úrovni.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je funkční IS se dvěma praktickými funkcemi navíc, jež usnadňují práci ve skladu a
odbavování objednávek. Po funkční stránce asi nejde vytknout nic podstatného, avšak v práci není
zmíněna interoperabilita mezi navrženým systémem a okolím, neboť tento není schopen poskytnout
plnou podporu, např. nejde vytvořit novou objednávku. Není také zřejmé, jak se informace o
navržených posloupnostech pochůzek přenesou do PDA pracovníků apod. Program také v obsahuje
mnoho chyb z pohledu uživatelské přívětivosti, která se však získává zkušenostmi a testováním.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny použité v práci jsou pouze dva a to na online popisy Dijskrova algoritmu a základní
matematiku. Tyto reference jsou v práci použity. Člověk by očekával, že minimálně znalosti o
MSSQL serveru a programování nevznikly náhodou, ale byly někde nastudovány. Stejně tak, že
student prostudoval jak navrhnout funkční a použitelný informační systém.

6. Otázky k obhajobě.
Byl systém testován a výsledky zahrnuty do vývoje? Systém i jen vzhledem GUI působí čistě
dopředným vývojem.
Jak byla realizována interoperabilita systému v rámci firmy - připojení na PDA zaměstnanců,
zakládání objednávek, vkládání zboží atd.? Předpokládám, že firma využívá i účetní systém a
objednávky chodí nějakou elektronickou cestou přes B2B aplikaci nebo podobným způsobem.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je klasickým informačním systémem, který není úplně složitý, navíc obsahuje zejména z
pohledu uživatelské přívětivosti a ovládání řadu nedostatků. Systém však také integruje dvě funkce,
které již potřebovali pro své řešení trochu invence a práce, což kvalitu posunuje trochu vzhůru. První
problém v rozdělení objednávek do beden (což je také NP-úplný problém) je řešen triviální cestou,
avšak druhý problém – plánování cesty osoby připravující bedny tak, aby byly pochůzky optimální
byl řešen již složitějšími algoritmy s výsledkem, který snad uspoří čas a práci. Toto bohužel nebylo
nějak testováno. Celkově je to práce určitě nadprůměrná a tak i přes zmíněné nedostatky ji hodnotím
jako výbornou.
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