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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a implementovat informační systém pro podporu maloobchodního prodeje se

zaměřením na propagaci produktů a na usnadnění a zefektivnění činností spojených s internetovým prodejem.
Téma práce považuji za obtížnější, především z důvodu nutnosti nastudovat různé formáty pro import/export dat
z/do různých internetových portálů zaměřených na internetový prodej.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno až na drobné výjimky a to, že se nepodařilo zdárně nasadit evidenci sériových čísel a

evidenci parametrů u zboží.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah technické zprávy mírně přesahuje požadovaných 50 normostran. Všechny části technické zprávy jsou

informačně bohaté a pro práci skutečně nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Logická struktura technické zprávy je členěna dle Pokynů pro vypracování diplomové práce. Poměr teoretického

úvodu, rozboru zadání a prezentace vlastního řešení koresponduje s požadavky dle uvedených pokynů.
Návaznosti jednotlivých kapitol odpovídají logickému sledu zkoumání a řešení problému. Popisované skutečnosti
jsou doplněny názornými ilustracemi. V seznamu příloh chybí uvedení přiloženého CD a jeho obsah. Ve
zdrojovém kódu, který diplomant vytvořil, chybí komentář s uvedením autora kódu.

5. Formální úprava technické zprávy 78 b. (C)
 Formální úprava práce je na dobré úrovni. Objevila jsem pouze několik drobných jazykových chyb, jako je

chybný tvar ohebného slova a překlepy. V textu jsou však poměrně často použitá anglická slova dle českého
tvarosloví. Vyskytuje se několik typografických prohřešků, jako jsou jednopísmenné předložky, či spojky na konci
řádků.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 V seznamu literatury se nachází 41 titulů. Diplomant použil vhodné informační zdroje, převážně z internetu.

Vzhledem k povaze řešeného problému je velký rozsah internetových zdrojů nevyhnutelný. Téměř všechny
použité zdroje jsou také v textu práce řádně odkazovány. Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních
výsledků a úvah.

7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Výsledkem diplomové práce je funkční a kvalitní programové řešení. Byl navrhnut, implementován a otestován

systém pro podporu maloobchodního prodeje a propagaci produktů. Chybí návod na instalaci produktu. V
dokumentaci u některých vlastních zdrojových kódů aplikace chybí komentáře s uvedením autora. U převzatých
šablon (str. 35) není patrné, zda byly v práci použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.

8. Využitelnost výsledků
 Práce má aplikační charakter. Nasazení aplikace proběhlo v internetovém obchodě Vortex Computers,

zabývajícím se prodejem výpočetní techniky a jiné elektroniky a dále ve společnosti OnStyle s.r.o., zaměřující se
na výrobu a prodej rytých šperků. V obou těchto případech byla aplikace používána paralelně s již existující
instalací desktopové aplikace, přičemž pracovala nad stejnými daty. Cílem nasazení bylo především získání
zpětné vazby z reálného použití. Při reálném nasazení ve dvou společnostech získal diplomant různé podněty pro
rozšíření funkčnosti aplikace nad rámec diplomové práce a pro další vývoj webové aplikace.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jak je, ve vytvořeném produktu, řešena licenční politika vlastního a převzatého zdrojového kódu?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Jde o kvalitní práci bez větších nedostatků v technické zprávě a s kvalitním realizačním výstupem. Navrhuji proto

hodnocení stupněm dobře (C).
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