Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Voháňka Ondřej, Ing.
Student:
Business simulace řízení firmy (id 17170)
Téma:
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
Oponent:
1. Náročnost zadání
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průměrně obtížné zadání
Cílem bylo navrhnout a vytvořit business simulační hru využitenou např. pro výuku ekonomie a managementu.
Náročnost zadání odpovídá standardní diplomové práci.
zadání splněno
Splnění požadavků zadání
Všechny body zadání byly splněny.
splňuje pouze minimální požadavky
Rozsah technické zprávy
Technická zpráva je sice stručnější, se započtením obrázků však splňuje požadavek na 50 normostran.
85 b. (B)
Prezentační úroveň předložené práce
Technická zpráva netrpí po obsahové stránce prakticky žádnými nedostatky, vše je popsáno srozumitelně a
výstižně, také délky kapitol jsou zvoleny přiměřeně. Jediné, co mi po obsahové stránce v technické zprávě chybí,
je zmínka o testování/ověření funkčnosti vytvořeného programu - není to však uvedeno v zadání, proto to nelze
považovat za nesplnění zadání.
85 b. (B)
Formální úprava technické zprávy
Jazyková stránka je na velmi dobré úrovni, text je prakticky bez jazykových chyb a překlepů. Po typografické
stránce nacházím v technické zprávě jen drobné nedostatky, jako např. nadpisy kapitol 2.1. a 2.1.1.
bezprostředně za sebou bez vloženého textu apod. Ale těchto nedostatků je minimální množství, formální úpravu
tedy celkově hodnotím jako velmi dobrou.
75 b. (C)
Práce s literaturou
Student pro řešení této diplomové práce použil vhodné prameny. I když by jejich odkazování v textu mohlo být
četnější, lze vlastní přínos studenta jasně odlišit od převzatých výsledků, citační etika tedy nebyla porušena a
citační normy jsou dodrženy.
90 b. (A)
Realizační výstup
Realizačním výstupem je zdařilá business simulace ve formě webové aplikace. Od stávajících podobně
zaměřených aplikací se odlišuje především tím, že je zaměřena na prodej produktů v oblasti IT, konkrétně
textových editorů. Protože se toto značně odlišuje od prodeje klasického zboží, bylo nutné navrhnout nový
způsob výpočtu úspěšnosti, což je také podrobně popsáno v technické zprávě a považuji to za hlavní přínos této
práce.

Využitelnost výsledků
Aplikace je plně funkční a využitelná v praxi. Přínosem práce je zejména její zaměření na IT produkty, jak bylo
uvedeno výše.

9.

Otázky k obhajobě

V současnosti je aplikace zaměřena na prodej textových editorů. Jak složité by byly úpravy, kdyby se
zaměření mělo změnit na jiný IT produkt?
85 b. velmi dobře (B)
10. Souhrnné hodnocení
Součástí této diplomové práce je kvalitní technická zpráva bez větších nedostatků a plně využitelný realizační
výstup. Navrhuji proto hodnocení této diplomové práce stupněm B (velmi dobře).
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