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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo vytvořit internetový obchod pro vinařskou firmu, včetně napojení na ekonomický systém

Pohoda. Zadání svou náročností odpovídá průměrné bakalářské práci. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce přesahuje 30 normostran, je tedy v pořádku. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Technická zpráva obsahuje všechny potřebné informace, ale obsahuje řadu nedostatků ve struktuře i obsahu.

Poměrně často je zde nepřesné vyjádření (např. ER diagram je totéž co diagram tříd, nepřesné vysvětlení vazby
<<extend>> v use case diagramu apod.). Co se týče struktury, tak např. use case diagram patří spíše do analýzy
požadavků, nikoli do návrhu databáze. Také jsou např. v kapitole 4.1.6. popisovány věci, které ale ve výsledném
ER diagramu chybí. I uspořádání kapitol možná mohlo být lepší, ale k rozsahům jednotlivých kapitol nemám
výhrady. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Typografická stránka je bez větších nedostatků, jazyková stránka je spíše podprůměrná, je zde řada jazykových

chyb, a také stylistická úroveň vykazuje řadu nedostatků. Množství těchto chyb je však ještě přijatelné a
nesnižuje příliš srozumitelnost textu. 

6. Práce s literaturou 87 b. (B)
 Z hlediska práce s literaturou zde není co vytknout, snad jen to, že formát jednotlivých referencí není zcela

jednotný. Zdroje jsou v textu citovány, k porušení citační etiky tedy nedošlo. 
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup zahrnuje plně funkční systém pro vinařskou firmu včetně napojení na účetní systém Pohoda,

které bude funkční po odstranění chyby na straně tohoto účetního systému. Jinak je v současném stavu tento
systém připraven k reálnému nasazení. 

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený e-shop je prakticky využitelný zadavatelem, tj. firmou zabývající se prodejem vína.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem jsou do databáze ukládány fotografie a články, o nichž píšete v kapitole 4.1.6.?

Byl implemetován šablonovací systém pro faktury? Pokud ano, popište stručně, jakým způsobem.
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Jedná se o bakalářskou práci standardní úrovně. Dílčí nedostatky v technické zprávě jsou vyváženy kvalitním

realizačním výstupem. Navrhuji proto hodnocení této bakalářské práce stupněm C (dobře). 

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2017
  .................................
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