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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora ke zpracovávání bakalářské 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.
2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autor bakalářské práce se zaměřil analýzu a minimalizaci rizik spojených s návrhem informačního
systému. Práci rozdělil na čtyři základní kapitoly, ve kterých popisuje specifické rizika vznikající při
realizaci informačního systému. Pro analýzu rizik nastudoval a uzpůsobil metodologii CRAM, na
základě které hodnotí na konci každé kapitoly rizika spojující se s danou tématikou.
Nejdůležitější část práce spatřuji ve druhé kapitole, ve které se zabývá riziky spojenými s návrhem
databáze. V této kapitole také navrhuje vlastní databázi pro konkrétní realizovaný projekt. Postupuje
od prvotních návrhů entitně relačních diagramů až po hotové databázové schéma.
Do každé kapitoly práce vnáší rizika a jejich řešení ze svých praktických zkušeností.
3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Metodika CRAM mohla být více popsána v teoretické rovině.
5. Hodnocení formální stránky.
Práce splňuje všechny formální náležitosti. Jazykové vyjádření odpovídá úrovni absolventa vysoké
školy. Na dobré úrovni je rovněž grafická úprava. Přehledné obrázky a tabulky jsou názorným
výkladem popisované problematiky.
6. Jaký je způsob využití práce?
Práce může být využita jako učební pomůcka v předmětech zabývajících se tvorbou databází.
7. Celkové hodnocení práce.
Celkové hodnocení práce
Autor splnil potřebné náležitosti a cíl bakalářské práce. Práci doporučuji ji k obhajobě.
Navrhované otázky:
Jak si představujete zásah „vyšší moci“ v oblasti IT popisovaný v úvodu práce?
V čem jsou hlavní výhody optimalizace databázových dotazů?
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