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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadání pochází od zahraničního zadavatele, řešení studenta bylo potřeba zakomponovat do existujících řešení,

které však nejsou příliš zdokumentovány. Cílem bylo implementovat proces integrace externích dat do CRM
systému firmy s důrazem na jednoduchost uživatelského rozhraní. 

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 85 p. (B)
 Práce je psána srozumitelně a nic podstatného v ní neschází. Kladně hodnotím především pečlivě zpracovanou

kapitolu věnující se seznámení s CRM systémem firmy. O něco kratší je naopak kapitola o implementaci, i ta
však vše podstatné obsahuje. 

5. Formal aspects of technical report 95 p. (A)
 Práce je psána srozumitelnou angličtinou, jayzkových chyb bylo minimum. Také typografická úprava je na velmi

vysoké úrovni. 
6. Literature usage 90 p. (A)
 Student využil velké množství studijních materiálů, které jsou v textu technické zprávy odkazovány, převzaté

znalosti jsou tedy jasně odděleny od vlastních výsledků. Vše je v souladu s přílušnými normami. 
7. Implementation results 95 p. (A)
 Realizační výstup je plně funkční a bude nasazen v prostředí CRM systému firmy. Bylo provedeno také testování,

program tedy je možné nasadit. Za zdařilé považuji uživatelské rozhraní, které je vhodné i pro nezkušené
uživatele a výrazně tak usnadní práci při nahrávání dat do CRM systému. 

8. Utilizability of results
 Výsledky této práce je možné nasadit v praxi v rámci zmiňovaného CRM systému. 
9. Questions for defence
 Vysvětlete, proč je v CRM systému využit formát dat FLT místo některého běžněji používaného. 
10. Total assessment 92 p. excellent (A)
 Bakalářská práce p. Pořízka je velmi kvalitní, s nadprůměrnou technickou zprávou psanou v angličtině a

realizačním výstupem, který je připraven k nasazení v rámci zmíněného CRM systému. Navrhuji proto hodnocení
stupněm A (výborně). 
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