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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadáním měl diplomant zpracovat diplomovou práci ve 4 bodech (kromě úvodu a závěru).
Předložená diplomová práce všechny čtyři zadané body/úkoly naplňuje. Konstatuji tedy, že diplomant
všechny zadané úkoly splnil.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce vychází ze stanoveného zadání. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují.
Rozsah jednotlivých částí je vyvážený, teoretické části vhodně doplňují a uvádějí do kontextu
jednotlivé praktické kroky realizace.
Po úvodní teoretické části se autor věnuje analýze požadavků na systém. Následují kapitoly věnované
návrhu a realizaci systému spolu s testování. Každá část obsahuje vyváženě teoretické požadavky a
popis vlastního postupu diplomanta.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce řeší konkrétní zadání pro konkrétní firmu. Výstupem práce je faktická
realizace zadaného programového systému včetně jeho otestování stanovenými postupy. V závěrečné
kapitole pak diplomant hodnotí dosažené výsledky.

4. Hodnocení formální stránky.
Formálně i jazykově je práce na nezvykle vysoké úrovni. Několik překlepů (např. "Provoz A údržba"
v obr. 1; nesprávné použití pomlčky resp. spojovníku; zarovnání buněk tab. 8 na střed, tabulka
přetekla na další stránku bez záhlaví; str. 8: "třízení" apod.) nemá vliv na srozumitelnost práce. Za
výraznější prohřešek považuji pouze použití anglosaského formátu u číselných a datumových hodnot
u výpisů databází.
Anglický překlad zadání považuji za poněkud zavádějící: "...Development System..." vs.
"...Development of the System...", toto ale autor pouze převzal v rámci zadání práce.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Praktický výstup diplomové práce je funkční a ověřený. Připomínky mám k některým částem práce:
* Kap. 2.1: proč jediná podkapitola?
* Kap 2.1.1: ve výhodách/nevýhodách jednotlivých řešení mohlo být zmíněno i ekonomické hledisko
* Kap. 2.5: majetek dle zodpovědných osob nebyl požadován? Resp. zodpovědná osoba za místnost.
* Obr. 32: Pro registraci nestačí údaje z personální databáze? Nepočítá se s integrací do firemních
informačních systémů, jsou-li?

V rámci obhajoby doporučuji, aby diplomant zodpověděl následující otázky:
* Proč je inventura prováděna právě k 31.12.?
* Nebylo výhodnější využít nějaký na trhu existující systém? Alespoň stručný přehled produktů pro
řešenou oblast v práci chybí.
* Kap. 3.1.3: umožňuje akademická licence využití pro řešení konkrétního problému jiné právnické
osoby?
* Provádí systém logování akcí?
* Jak se generují inventární štítky?



6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Řešení zadaného problému má množství různých řešení závislých na požadovaných funkcích
a dalších požadavcích. Přístup autora považuji na základě obsahu předložené
diplomové práce i hodnocení podobnosti za původní.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor ve své diplomové práci uvádí celkem 34 citovaných zdrojů, všechny jsou odkazovány v textu.
Jejich výběr odpovídá charakteru předložené diplomové práce.

8. Jaký je způsob využití práce?
Předložená diplomová práce řeší konkrétní zadání produkční firmy na nové funkce firemního
informačního systému. Výsledky autorova řešení byly otestovány a nasazeny u zadávající firmy.
Diplomová práce je zpracována způsobem, který po dílčích úpravách dle dispozic vedoucího práce
může posloužit jako kvalitní výukový materiál pro tvorbu informačních systémů.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomant předloženou diplomovou prací prokázal své inženýrské schopnosti. Diplomovou práci
doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro SZZ. Své hodnocení uvádím níže.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 09.05.2017 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym


