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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PŘEPRAVNÍ 

FIRMY 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Martin Mynařík, DiS.  

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    ANO 

Práce vzhledem k omezenému rozsahu odpovádá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

Zadáním práce byl návrh informačního systému přepravní firmy. Tato problematika je natolik 

rozsáhlá, že detailní návrh by několikanásobně překročil maximální rozsah. Práce je rozvržena 

do 4 hlavních celků: Analýza stavu a požadavků, Funkční specifikace, Model informačního 

systému a Realizace a implementace IS. Jednotlivé části jsou rozpracovány v dostatečném 

rozsahu a podrobnosti, který ukazuje logickou posloupnost při zpracování zadání. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     VÝBORNĚ 

Z hlediska formální struktury je práce dobře strukturovaná a předvádí reálnou posloupnost 

kroků softwareových projektů.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    VÝBORNĚ 

Autor ve své práci výborně využil metod standardu UML doprovázených přiloženými 

ukázkami diagramů, které vhodně doplňují a oživují návrh. Návrh je vzhledem k rozsahu 

práce konzistentní a lze jej využít jako základ pro návrh reálné aplikace, jež by vzhledem ke 

komplexnostni problematiky musela být rozpracována ve větším detailu.To znamená zahrnout 

do seznamu konzultantů i specialisty na vývoj software (projektové manažery, analytiky, 

designery, …), kteří přinášejí doplňující vlastní odborné poznatky a zkušenosti. Návrh 



pokrývá úvodní požadavky, ale vzhledem k rozsahu práce již dále nerozvíjí a proto jsou zde 

rezervy pro další pokračování (např. potenciál přehledu o stavu a aktuálním využití vozidel je 

řešen v pouze v nezbytné formě). Ovšem pro potřeby funkčního prototypu jsou požadavky 

řešeny dostatečně. 

Nelze zcela souhlasit s návrhy v části Realizace a implementace IS, kde se nejvíce projevují 

nedostatečné zkušenosti. Ať již v části Popis architektury hardwareové části, kde by 

navrhované progresivní řešení nebylo dostatečné u větších firem, tak i v části Shrnutí 

požadavků IS, kde správně navrhuje instalaci na dedikovaný server, což je vzhledem 

k bezpečnosti, výkonu a dostupnosti systému preferované řešení před v jiné části zmiňované 

možnosti použití na klientské stanici. 

Větší pozornost narhuji věnovat GUI navrhovaného systému, který je v práci navržen na 

úrovni prototypu aplikace (pro ověření funkčnosti). 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Jedním z udávaných přínosů měl být systém „šitý na míru“ jak po stránce odborné, tak i po 

stránce ergonomické. Ergonomická stránka výsledného návrhu nebyla zcela naplněna a zde 

vnímám velký prostor po vylepšení. Ergonomie systémů je velmi důležitou vlastností, která 

rozhoduje o úspěšnosti či neúspěšnosti aplikace. 

Dále v práci není bohužel využita žádná doporučená metoda projektového řízení pro sběr a 

analýzu požadavků (npař. SWOT, logické rámce). Tyto metody umožní zjistit, co máme 

analyzovat, co nevíme. Zaměřují nás na jakost návrhu základních parametrů projektu, na 

měřitelnost všech dílčích výstupů na cíl projektu,  na systémový přístup návrhu. Výsledná 

WBS (Work Breakdown Structure) je vhodným vodítkem následného návrhu.  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Práce revoluční nové poznatky nepřináší, provádí syntézu již známých poznatků.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    V práci citovaná literatura je v souladu se zadáním a je vhodně zvolena vzhledem k rozsahu 

práce.   

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Formální zpracování práce z hlediska členění je v pořádku. Doporučuji věnovat větší 

pozornost anglickému textu.  

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Tato práce je vhodným kandidátem na další pokračování ve formě prototypu reálné aplikace 

a ověření životního cyklu softwareového projektu. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením "výborně".  

      

 

 

 

    Dne 5.6.2011   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


