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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autor diplomové práce se zaměřil na návrh vývoj informačního systému. V úvodních kapitolách
autor čtenáře seznamuje s problematikou návrhu informačního systému. V následujících kapitolách
pak popisuje celý proces od sběru požadavků, přes návrhy a schémata funkcí IS až po jeho reálné
nasazení a otestování. Z textu je patrný systémový přístup a přehled o dané problematice.
2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.
3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora ke zpracovávání diplomové práce hodnotím velmi kladně. Student byl v pravidelném
kontaktu s vedoucím práce, chodil na všechny dohodnuté schůzky a prezentace. Student byl schopen
samostatné a kreativní práce. Pracoval svědomitě a průběžně informoval o svých pokrocích.
4. Hodnocení formální stránky.
Práce splňuje všechny formální náležitosti. Jazykové vyjádření odpovídá úrovni absolventa vysoké
školy. Na dobré úrovni je rovněž grafická úprava. Autor dodržuje obsahovou strukturu, používá
logické a přehledné řazení kapitol.
5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K práci nemám kritické připomínky.
6. Jaký je způsob využití práce?
Hlavní potenciál práce tkví v praktickém využití vytvořeného IS v prostředí firmy. Další využití
shledávám rovněž jako ukázku studentům v předmětech spojených s návrhem a vývojem
informačního systému.
7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Celková podobnost s jinými pracemi indikovaná systémem EDISON je 15%. Podobnost je
zapříčiněna využitím publikací o návrhu IS, které často využívají i jiní studenti. Veškerá indikovaná
podobnost je řádně ocitována.
8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Autor splnil potřebné náležitosti a cíl diplomové. Práci doporučuji k obhajobě.
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