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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce je střední obtížnosti, zaměřená na implementaci informačního systému pro správu
zakázek pro mobilní zařízení s využitím softwarově inženýrských přístupů.
Úvodní část práce je zaměřena na popis webových, desktopových a mobilních aplikací a srovnání
jejich výhod či nevýhod. V dalším textu se student zaměřuje na prostředí mobilních aplikací, kde
rozebírá základní vlastnosti mobilních operačních systémů, programovacích jazyků používaných pro
mobilní vývoj a nakonec diskutuje typy mobilních aplikací. Každá část obsahuje srovnání výhod a
nevýhod, což považuji za přínosné pro rozšíření znalostí studenta.

Praktická část práce je věnována návrhu informačního systému pro správu zakázek. V této části
student prochází vývoj informačního systému pro zprávu zakázek od počáteční fáze vize, přes
stanovení funkčních a nefunkčních požadavků. Dále pokračuje doménovým modelem a popisem
systémových požadavků a specifikací, diagramem tříd, návrhem databáze a způsobem nasazení.
Student v práci využívá poznatků získaných během studia, používá UML diagramy v návrhové části a
ER diagram k popisu databáze. V práci jsou také rozepsány hlavní scénáře případů užití a ukázka
použití návrhových (OrderMapper).

Student splnil zadání bakalářské práce bez výhrad.
2. Aktivita studenta během řešení.

Student pracoval samostatně, pravidelně podával zprávu o průběhu práce a v dostatečné míře
konzultoval své dotazy s vedoucím práce. Na konzultace byl vždy řádně připraven a plnil včas
plánované úkoly.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena s předstihem a její finální obsah byl dostatečně konzultován s vedoucím.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Celá práce splňuje požadavky zadání a finální informační systém byl předveden jako funkční systém
pro správu zakázek. K vlastní realizaci nemám připomínek, i když je jistě možné najít další
funkcionalitu, která by rozšířila použitelnost systému pro správu zakázek. Student k vytvořenému
software připojil také jednoduchou uživatelskou příručku, která je součástí přílohy BP.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření informačního systému použitelného v praxi konkrétně
mobilní aplikace pro správu zakázek. Dle předvedené funkčnosti je v praktickém provozu reálně
použitelná, rozsah implementované funkcionality by bylo třeba pro reálné nasazení pro účely vedení
zakázek ještě doplnit o potřeby specifické konkrétnímu oboru. Tato jistá nedokonalost ovšem není na
závadu představeného řešení a plyne z chybějících zkušeností studenta v dané oblasti podnikání.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou použity adekvátně a mají vztah k tématu práce. V podstatě všechny použité
zdroje jsou charakteru online, nicméně existuje celá řada kvalitních knih zabývající se problematikou
vývoje mobilních aplikací ze kterých mohl student také čerpat. Převzaté části z externích zdrojů jsou
odlišeny od textu autora.

Připomínku mám k obrázku 4.1, zobrazující podíl operačních systémů na trhu, kde není uveden zdroj
dat ani datum ke kterému se uvedené podíly vztahují.

7. Souhrnné hodnocení.
Představená práce nepochybně splnila zadání a způsob jejího vypracování odpovídá požadavkům na



bakalářskou práci. Práce je přehledně členěna s dostatečným počtem citací jiných zdrojů. Finální
software byl prakticky předveden vedoucímu práce.

V práci lze najít některé prohřešky víceméně typografického nebo gramatického charakteru
namátkově:
 • strana 13, použití uvozovek neodpovídající českému jazyku.
 • strana 16, přičemž více o těchto typech aplikací se budu zabývat v kap. 6
 • strana 18, uvádění znaku procenta bez mezery za číslicí.
 • strana 18, znak procenta samostatně na začátku řádku.
 • strana 27, Krom mobilních zařízení byl využíván.

Práce byla kontrolována systémem Theses. Nalezené shodné pasáže byly převážně v teoretické části
práce a byly řádně studentem citovány.

8. Otázky k obhajobě.
 • V práci je použito jako datové uložiště NoSQL databázový stroj FireBase, co Vás vedlo k použití
zrovna tohoto typu uložiště?
 • Jak náročné/snadné by bylo změnit datové uložiště ve Vaší aplikaci?

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 17.05.2022 RNDr. Ing. Martin Radvanský, Ph.D.


