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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem diplomové práce byl návrh skladového systému, analýza procesů v konkrétní společnosti a implementace

informačního systému podporujícího napojení na elektronický obchod.Zadání bylo průměrně obtížné, až mírně
lehčí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. Rozšířením zadání je to, že student pouze nenapojil informační systém na již

existující elektronický obchod, ale implementoval obchod vlastní.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce čítá celkem 40 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 31 normostran (bez započítání obrázků). Přestože je text
proložen obrázky, očekával bych rozsah práce o něco větší. Práce se tak blíží svým rozsahem k horšímu
průměru, až podprůměru.

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Rozsahy jednotlivých kapitol odpovídají důležitosti jejich obsahu, kapitoly na sebe dobře navazují. Celková

prezentační úroveň technické zprávy je dobrá.
5. Formální úprava technické zprávy 73 b. (C)
 Po typografické stránce mám pouze drobné připomínky. Typografická pravidla mohl student dodržet např. u

seznamů (např. str. 13). Dále kurzívu je vhodné použít zejména pro přímou citaci, nikoliv jiné odlišení (str. 19 a
další).Z jazykového pohledu je práce průměrná.

6. Práce s literaturou 79 b. (C)
 Seznam literatury čítá celkem 14 zdrojů, přičemž zahrnuje jak odborné monografie, webové odkazy, tak i

vysokoškolské studijní opory. Celkově považuji výběr zdrojů za odpovídající charakteru bakalářské práce.
7. Realizační výstup 76 b. (C)
 Realizační výstup práce byl studentem předveden oponentovi a je funkční.
8. Využitelnost výsledků
 Skladový systém je plně použitelný v praxi a čeká na své nasazení v reálném prostředí konkrétní obchodní

společnosti
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak by bylo implementačně složité napojit skladového hospodářství na jiný internetový obchod?

2. Proč jste si pro implementaci vybral zrovna framework Bootstrap? V čem je odlišný od "konkurenčních"
frameworků?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Realizační stránka práce je dobrá. Textová zpráva je sice kratšího rozsahu, ale její obsah a styl vyjadřování

studenta odpovídající bakalářské práci. Z tohoto důvodu navrhuji průměrné hodnocení.

 

V Brně dne: 6. června 2015
  .................................
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