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Hodnocení práce: 
 
Diplomová práce je vypracována v souladu se zadáním a splnila stanovené cíle. V prvním bodu 
student popisuje a analyzuje tři informační systémy v neziskových organizacích, byť je na území 
České republiky těchto organizací více. Pro vstupní analýzu a úvod do problematiky je analýza 
dostatečná. Při plnění druhého cíle cíli prakticky využil PC v Oblastní charitě Břeclav, kde provedl 
implementaci informačního systému se zaměřením na vedení databáze spolupracujících osob, 
databázi osob, kterým charita pomáhá v jednotlivých oblastech pomoci včetně všech kroků k jejich 
zadávání do systému a výstup v podobě tištěné podoby. Současně je provedeno jeho praktické 
využití a nakonec je zhodnocen celkový přínos pro danou pobočku. Vlastní řešení informačního 
systému, při kterém neziskové organizace nevynakládají finanční prostředky na pořizování softwaru 
má v konečném důsledku i ekonomický přínos a v dnešní době je tato práce velmi aktuální. Tím, že 
informační systém je využíván na PC bez připojení do sítě, je současně zabezpečena ochrana dat 
před útoky hackerů v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 
 
Vlastní přínos diplomanta je ve zpracování samostatného informačního systému pro potřeby 
charity. Téma je zpracováno na požadované úrovni, v práci je minimum chyb. 
 
Otázka oponenta: 
 

1. Vysvětlete pojem digitalizace (str. 18). 
2. Je plánováno využití navrženého informačního systému i v jiných pobočkách? Pokud ano, 

jakým způsobem bude provedeno proškolení uživatelů PC? 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Celkové hodnocení práce:       
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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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