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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Cílem práce bylo vytvořit webovou aplikaci SAPu, popsat její architekturu, funkčnost a možnosti. 

Teoretická část obsahuje popis systému SAP, včetně vyjmenování hlavních výhod a nevýhod tohoto 

systému. Dále osvětluje architekturu systému, a některé aplikace. 

V praktické části je pak obsažen návrh a popis aplikace, diplomantka vybírá transakce pro 

zpracování v aplikaci, vvtváří služby s jejich entitami a transakcemi, nezapomíná na test funkčnosti. 

Popis samotného projektu obsahuje popis struktury, vybraných funkcí, vlastní práce s modelem, 

možností kontroly vstupních dat. 

Diplomantka rovněž diskutuje další možnosti vytvořené aplikace, její rozšiřitelnost a použitelnost 



 

Přínos práce spatřuji ve vytvoření nadstavby nad systémem SAP, umožňující zjednodušit práci 

uživatele, případně pracovat i z mobilních zařízení. 

Dotazy k obhajobě nemám. 
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