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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka přistupovala k řešení zadaného tématu aktivně. Dílčí úkoly řešila samostatně, sama
přicházela s vlastními návrhy postupů. Práci řešila průběžně, na konzultace přicházela připravena. Její
postupy vyžadovaly minimum korekcí ze strany vedoucího.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Zadáním měla studentka zpracovat téma Řízení přístupu v prostředí malé firmy. V úvodu své práce
popisuje prostředí malé firmy a jednotlivé způsoby zabezpečení. V navazující části předkládá
základní způsoby řešení přístupových systémů a navazující informační systémy. Vlastní výsledky
jsou uvedeny v šesté kapitole, kde je prezentován návrh typového řešení s vazbami na konkrétní
nabídky na trhu. Součástí je jak technické tak i ekonomické zhodnocení.
 Práce je zpracována přehledně a srozumitelně, text práce je doplněn obrázky i tabulkami.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
V práci jsou prezentovány všechny dílčí úkoly, celkově předložená práce odpovídá zadání.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Doporučuji, aby v rámci obhajoby práce se studentka zabývala i slabými místy svého řešení.

5. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka práce je na vysoké úrovni, odráží péči, které byla věnována nejen obsahu ale i
formě. Vytknout lze jen ve dvou případech existenci pouze jedné subkapitoly.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce řeší konkrétní problém konkrétního podniku, kde jsou postupně jednotlivá prezentovaná řešení
realizována. Z tohoto pohledu hodnotím práci jako přínosnou. Po zobecnění může práce sloužit jako
vodítko pro zavádění virtuálního výpočetního prostředí.

7. Celkové hodnocení práce.
Práce splňuje podmínky pro obhajobu před státní zkušební komisí. Znalosti, dovednosti i kompetence
prezentované v práci odpovídají požadavkům na absolventa bakalářského studia. Práci doporučuji k
obhajobě.
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