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I. HODNOCENÍ PRÁCE DLE KRITÉRIÍ: Známka

(každé kritérium ohodnoťte známkou 1 - 4; 1...nejlepší, 4...nevyhověl) 1 2 3 4

1. METODICKÁ STRÁNKA PRÁCE

1.1.  Srozumitelnost resp. přesnost specifikace cílů práce

1.2.  Náročnost deklarovaných cílů práce

1.3.  Úroveň splnění cílů práce

1.4.  Využití resp. vhodnost využitých výzkumných metod (pro sběr
podkladů/vstupních dat, vyhodnocení vstupních dat

1.5.  Správnost postupu řešení resp. úroveň metodického postupu

2. OBSAHOVÁ STRÁNKA PRÁCE

2.1. Odborná úroveň tématických celků práce:

a)  teoreticko-metodické podklady práce

b)  analýza výchozí situace či problému a návrh řešení

c)  praktická implementace navrženého řešení a/nebo vyhodnocení výsledků

2.2.  Vyváženost teoreticko-metodické, analytické a praktické části práce

2.3.  Návaznost výsledků/výstupů práce na analýzu problému/výchozí situace

3. ORIGINALITA A PŘÍNOSY PRÁCE

3.1.  Originalita resp. kreativita v přístupu k řešení zadaného úkolu

3.2.  Úroveň výstupů/dosažených výsledků práce

3.3.  Odborný přínos práce

3.4.  Využitelnost výsledků práce pro praxi

4. FORMÁLNÍ, JAZYKOVÁ A LITERÁRNÍ ÚROVEŇ PRÁCE

4.1.  Jazyková a literární úroveň (pravopis, stylistika, práce s odborným jazykem,
formální chyby, provázanost kapitol a subkapitol)

4.2.  Práce s odbornou literaturou a jinými prameny (citace a odkazy na kvalitní
zdroje, množství a diverzita zdrojů)



4.3.  Vhodnost a přehlednost grafů, obrázků, tabulek a schémat (vč. příloh)

II. TEXTOVÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE (včetně uvedení konkrétních připomínek a nedostatků
práce):
Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy, návrhu, implementace a zavedení do 
reálného provozu e-shopu s módními oděvy, který vznikne na základě požadavků 
formulovaných Bc. Simonou Rabiečnou pracující ve společnosti PEMA CAR s.r.o. 

Druhá kapitola předložené práce obsahuje teoretická východiska a přehled 
softwarových technologií, které byly poté využity při implementaci výše uvedeného 
informačního systému. Ve třetí kapitole je představena společnost PEMA CAR s.r.o., 
pro kterou byl daný informační systém implementován a zaveden, a rovněž analýza 
tohoto informačního systému. Čtvrtá kapitola je pak věnována problematice jeho 
návrhu a implementace, přičemž k tomuto účelu bylo využito vybraných typů UML 
diagramů určených pro popis jeho statických i dynamických charakteristik. Součástí 
práce je rovněž návrh tabulek relační databáze vyvíjeného informačního systému. 

Lze konstatovat pouze částečné splnění stanovených cílů deklarované rovněž jeho 
příjemcem i skutečnost, že informační systém byl již v době odevzdání práce uveden 
do fáze testovacího provozu. V práci se vyskytují vážné odborné i formální 
nedostatky (nedostatečný popis UML diagramů, zcela chybějící popis uživatelského 
rozhraní systému, chybějící fakta o metodice a provedení testování systému, řada 
gramatických a formálních nedostatků, atd.), které bohužel snižují její celkovou 
úroveň.

III. DOPORUČENÉ OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUZI PŘI OBHAJOBĚ PRÁCE (alespoň 3):
Jaký bude další postup nasazení informačního systému ve společnosti PEMA CAR 
s.r.o.  a jek bude řešena jeho údržba?

Jaká je potenciální možnost využití navrženého informačního systému i v jiných 
společnostech s podobným výrobním programem?

Jakým způsobem je zajištěna responzivnost vyvinutého informačního systému?

IV. NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE:

v ý b o r n ě v e l m i   d o b ř e d o b ř e n e v y h o v ě l

Doporučuji práci k obhajobě:     ANO      
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podpis (vedoucí práce)


