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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:
1
     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
2
 

 

Cílem této DP je vytvoření prototypů grafů a reportů pro cloudové řešení systému CloudEDI 

společnosti Aimtec a.s. Práce má logickou strukturu, text na sebe logicky navazuje. V první části práce 

jsou stručně popsány principy podnikových informačních systémů a problematika vzájemné 

komunikace mezi systémy různých podniků. V prostřední části práce je popisován informační systém 

od společnosti Aimtec. V poslední části práce autor popisuje postup při vytváření nových grafů a 

reportů. Popis začíná zjišťováním toho, co by zákazníci nejvíce využili, přes popsané problémy, které 

bude potřeba vyřešit při tvorbě reportů a grafů až po vlastní řešení. Práce má praktické využití a zřejmě 

dojde integraci vytvořených reportů do informačního systému.  

Na základě výše uvedeného navrhuji hodnotit DP klasifikačním stupněm "výborně". 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
3
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Metodické poznámky: 

 
1
 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  

2
 Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 

3
 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Je nějaký standard v EDI komunikaci, který by získával dominantí postavení? Tím je myšleno, že 

každý informační systém by v něm dokázal komunikovat a odpadly by starosti s komunikací mezi 

různými informačními systémy.  

  

 

V Plzni, dne 24.5.2019       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


