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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalárska práca plne odpovedá uvedenému zadaniu. Študent vypracoval zadaný informačný systém
na veľmi vysokej úrovni a splnil všetky body zadania. Prácu radím medzi tie jednoduchšie.
2. Aktivita studenta během řešení.
Konzultácie prebiehali hlavne medzi študentom a advokátnou kanceláriou a osobné konzultácie s
vedúcim neboli počas implementácie potrebné. Napriek tomu sa študent pravidelne ozýval a
prezentoval vedúcemu pokroky vo vývoji systému.
3. Aktivita při dokončování.
Práca bola dokončená v stanovených termínoch a jej konečný obsah bol prekonzultovaný s vedúcim.
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkom bakalárskej práce je informačný systém nazvaný Advokatis, určený pre malé a stredné
advokátne kancelárie. Systém má umožňovať advokátom spravovať svojich klientov a ich spisy,
organizovať schôdzky a prideľovať jednotlivým zamestnancom advokátnej kancelárie úlohy. Systém
musí byť prístupný ako z lokálnej siete, tak aj z internetu a musí byť použiteľný ako na osobných
počítačoch, tak aj na mobilných zariadeniach. Študent spomenutý systém dotiahol do konca a všetky
jeho časti riadne otestoval.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Účelom práce nebolo prinášať nové poznatky.
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Študijné pramene sú vybrané vhodne. Prevzaté časti sú vždy poctivo citované a na použité zdroje sa
študent správnym spôsobom odkazuje.
7. Souhrnné hodnocení.
Študent ukázal dobrú orientáciu v zvolenej problematike a spracoval bakalársku prácu na veľmi
slušnej úrovni. Celý systém je plne funkčný, intuitívny a obsahuje celú sadu zaujímavých funkcií,
napr. komunikáciu s verejnými registrami. Vďaka tomu je podľa môjho názoru systém reálne
použiteľný v praxi. Textová časť bakalárskej práce je taktiež nadpriemerne spracovaná a dôkladne
popisuje návrh a implementáciu systému. Z týchto dôvodov hodnotím prácu známkou výborne.
8. Otázky k obhajobě.
1, Komunikácii s verejnými registrami sa v práci venujete veľmi stručne. Môžete popísať, aké sú
ďalšie kroky, keď z registra dostanete odpoveď vo formáte XML/HTML? Čo všetko táto odpoveď
obsahuje? Akým spôsobom je riešené parsovanie získaných údajov?
2, Kedy sa plánuje nasadenie systému do ostrej prevádzky?
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