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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání této bakalářské práce vykazuje nižší obtížnost.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Předložená bakalářská práce téměř splňuje minimální požadavky, avšak při výpočtu se pohybuji lehce po 30

normostranami.
4. Prezentační úroveň předložené práce 72 b. (C)
 Práce vykazuje logickou strukturu, jednotlivé kapitoly jsou vyvážené a navazují na sebe. Práce je pro čtenáře

pochopitelná. Celkově však lze konstatovat, že prezentační úroveň předložené technické zprávy je průměrná.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Jazykovou stránku práce hodnotím jako korektní. Typografická stránka však pokulhává - poměrně dost obrázků

je zbytečně velkých. Popisy obrázků a tabulek se obvykle číslují v návaznosti na hlavní kapitolu, tj. ne průběžně v
celé práci.

6. Práce s literaturou 72 b. (C)
 Počet citovaných pramenů je nižší, přičemž drtivá většina jsou webové odkazy. Tyto prameny odpovídají náplni

zadání a jsou v textu řádně citovány. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a
normami.

7. Realizační výstup 83 b. (B)
 Realizační výstup je funkční a zdařilý. Integrace do účetního systému Pohoda funguje. Zdrojové kódy této práce

vytvořil student sám. Došlo i k osobnímu odprezentování výsledku studentem.
8. Využitelnost výsledků
 Práce je silně praktického rázu a přináší nový modul do účetního systému Pohoda, který je zcela jasně použitelný

v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem se bude začleňovat Váš modul do účetního systému Pohoda pro koncové zákazníky, tj.

bude součástí standardní instalace Pohody?
Jak se provedou změny nastavení ve Vašem modulu u dopravce, který si upraví např. číslování řad?
Máte nějakou návaznost na tyto dopravce, tj. aby Vás průběžně informovali o změnách na jejich straně?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Zadání práce je mírně obtížné, řešení nevykazuje rovněž prvky vyšší náročnosti, technická zpráva téměř splňuje

minimální požadavky, její typografická stránka pokulhává, nicméně aplikace (modul) je funkční a zdařilý s
očekávaným přínosem pro koncové zákazníky. Celkově tedy hodnotím práci jako průměrnou s dolní hranicí, tj. 70
bodů (C).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 30. května 2016
  .................................

podpis
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