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Hodnocení práce: 

Zde vložte Vaše vlastní hodnocení předložené práce. V posudku se zaměřte především na 

 úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu, 

 způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu, 

 úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta, 

 formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě, 

 dotazy k obhajobě. 

 v závěru zhodnoťte celkově předloženou diplomovou práci a klasifikujte dle klasifikační 

stupnice uvedené v závěru tohoto formuláře. 

 

Hodnocení může přesahovat na další strany. 

 

Předložená diplomová práce se zabývá využití www technologie ke konkrétní aplikaci portálu pro 

správu služebních cest.  Webové aplikace prochází technologickým vývojem a jsou velmi rozšířené, 

proto téma považuji za aktuální a vhodně zvolené. 

 

Výsledkem práce je konkrétní funkční aplikace. Zvláště bych vyzvedl analytickou část tvořené 

aplikace, včetně návrhu databáze a digramů v UML. Trochu mi chybělo zaměření na vlastní tvorbu 

kódu. 

 

Téma je zpracováno na dobré úrovni, je vidět diplomantova praktická zkušenost s projekty tohoto 

typu. Zpracování teoretické části již na takové úrovni nejsou. 

 

Logická struktura textu teoretické části je v některých pasážích nepřehledná. V práci se objevují 

drobné formální chyby (Špatný popis obrázků, např. Obr.4, str.23; některé zkratky nejsou 

v seznamu zkratek, např. IDS, IPS; místy je práce psána v 1. osobě). V práci bylo použito 

dostatečné množství literatury a ta je řádně citována.  

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 



 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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