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Jméno studenta:  Tomáš Fürbacher 
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Hodnotitel – oponent:  Ing. Mgr. Milan Svoboda Ph.D. 

Podnik – firma:        

 

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 bakalářskou práci klasifikačním stupněm:
1
     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
2
 

 

Autor v BP uvádí, že cílem práce je najít vhodný nástroj a následně navrhnout postup, který umožní 

porovnat dvě databáze (databázové modely) a určí, v čem se databáze liší. Práce je realizována ve 

firmě Diebold Nixdorf, která také navržený postup může využívat.  

Práci lze volně rozdělit na tři části. V první části práce autor nejprve popisuje relační databáze a firmu 

Diebold Nixdorf. V druhé části práce jsou popisovány a porovnávány vhodné SW nástroje pro 

srovnání databázových modelů. Ve třetí části je popsán postup implementace vybraného SW pro řešení 

zadaného úlohy. Práce je psána přehledně, s logickou návazností textu, text by však mohl být v 

některých pasážích lepé stylizován. 

Autor prokázal, že je schopen najít vhodný SW pro řešení zadaného úkolu, daný SW nainstalovat, 

zprovoznit a následně provést patřičné porovnání. Lze konstatovat, že cíl BP byl splněn a práci 

navrhuji hodnotit stupněm výborně.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
3
 

 

Proč bylo nutné vytvořit virtuální počítač? Proč nešlo aplikaci testovat na počítači, ve kterém jsou 

testovací databáze? 

 

Máte informaci o tom, zda firma bude aplikaci využívat?            

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 8. 6. 2020       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


