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1. Informace k zadání
 Zadání práce vychází od firmy Nextis. Cílem je návrh a implementace mobilní aplikace typu CRM (Customer

Relationship Management), která by byla napojena na existující firemní databázový systém. Jedním z požadavků
byla i přímá on-line komunikace aplikace a databázového systému. Obsah i náročnost zadání odpovídají
bakalářské práci, cíle práce byly splněny.

2. Práce s literaturou
 Základní literaturu student vyhledal sám a její výběr odpovídá tématu práce.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení byla aktivita studenta menší, během semestru proběhlo jen několik setkání, při kterých student

demonstroval pokroky v implementaci systému.
4. Aktivita při dokončování
 Technická zpráva začala být tvořena později, asi měsíc před odevzdáním. Proběhlo několik setkání nad textem,

konečná podoba však již nebyla, vzhledem k času, konzultována.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Nejprve přikládám vyjádření odborného vedoucího, kterým byl pan Tomáš Bulawa: Spolupráce s panem Nevřelou

bylo naprosto bezproblémová, konzultace probíhaly minimálně jednou týdně, v případě potřeby i častěji. Několikrát
byla využita konzultace s obchodními zástupci našich zákazníků, tedy s potenciálními uživateli aplikace. Aplikace
odpovídá představám na začátku vývoje - obsahuje všechny požadované prvky. Konkrétní funkčnost byla vždy
před implementací konzultována a schválena. Důraz byl kladen zejména na část kalendáře a manipulaci s daty o
zákazníkovi a s těmito částmi jsme spokojeni. V blízké době bude aplikace vyzkoušena v testovacím provozu.

Mohu konstatovat, že student se během řešení bakalářské práce více zaměřil na implementační část a vytvořil plně
funkční aplikaci. Aktivita při tvorbě technické zprávy však byla menší a začala poměrně pozdě. Přístup k tvorně
softwaru byl nadprůměrný, k tvorbě technické zprávy podprůměrný. Celkově proto hodnotím přístup studenta jako
průměrný a navrhuji hodnocení stupněm C.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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