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1. Hodnotená diplomová práca „Informační systém pro oddělení údržby vybrané  
společnosti“ veľmi výstižne vystihuje zvolenú tému. 
 

2. Práca z pohľadu celku je, v zmysle štruktúry a náväznosti , zvládnutá na vynikajúcej 
úrovni. Prináša logicky zoradené celky - od samotnej analýzy, cez  návrh, až po 
komplexne zvládnutý cieľ práce, v podobe fungujúceho IS.  
 

3. Celú prácu hodnotím veľmi kladne. Analýza vhodne identifikuje nedostatky spoločnosti 
zaoberajúcou sa automobilovou prepravou na medzinárodnej úrovni a veľmi trefne 
vystihuje zistené nedostatky v podobe riešenia, v časti návrhu IS. Navrhnuté 
a zrealizované riešenia IS v jej závere, hodnotím ako použiteľné a aplikovateľné 
v reálnom prostredí. 
 

4. Negatívom práce je z môjho pohľadu v súčasnej podobe IS absentujúci systém ochrany 
prístupu a údajov cez užívateľské heslá. Domnievam sa, že tento aspekt bude potreba 
pred reálnym (definitívnym) nasadením IS dopracovať. Práca na systém zabezpečenia 
pohliada, no riešenie v podobe zadávania patričného hesla len pri vstupe do operačného 
systému sa mi nezdá z praktický skúseností dostatočné. 
 

5. Práce je pôvodná. Autor priniesol reálny pohľad na súčasný stav spoločnosti Alfréd Prus 
– Autodoprava a potrebu jej napredovania. Odkrývajú sa tak problémové oblasti, ktoré 
zamestnancami involvovanými v pracovnom procese nemusia byť z ich pozície zrejmé.  
 

6. Literatúra, ako i citácie sú použité správne, a sú vhodne umiestnené. Prínosom pre vznik 
a kvalitu tejto práce je nepochybný autorov prehľad v problematike automobilového 
priemyslu a logistiky. Tieto vedomosti ho nesporne predurčovali k spravovaniu tejto 
témy. 
 

7. Formálna podoba hodnotenej diplomovej práce je na vysokej úrovni. Výrazné 
pravopisné, či iné štylistické nedostatky som nepostrehol. Výnimky ktoré sa v texte 
vyskytli, odpovedajú objemu spracovávaného textu. 
 

8. Práca je vhodným materiálom a plne splňuje vhodnosť záverečnej diplomovej práce. 
Jednotlivé celky sú vhodne zvolené a kvalitne spracované, v uspokojivom rozsahu. Veľmi 
sa mi páči postupný popis celej analýzy práce, v podobe základných entít, ktoré boli 
v priebehu návrhu ďalej dopĺňané. Taktiež autorom použité moderné postupy v analýze 
problému prostredníctvom DFD diagramov len podtrhujú jeho získané znalosti počas 
štúdia. Z príloh veľmi vysoko hodnotím priložený užívateľský manuál, ktorý výrazne 
uľahčí nasadenie a začlenenie IS do pracovného procesu samotným zamestnancom 
spoločnosti.  
 

9. Autor práce zvládol tému veľmi dobre a prácu preto plne doporučujem k obhajobe. 
 

V Ostrave 18.5.2012        Ing. Tomáš Scherer

    


