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Hodnocení práce: 
 
Předložená diplomová práce představuje prakticky pojaté dílo, které leží na analýze současného 
stavu, návrhu nového řešení a jeho implementaci. Z pohledu zadání je práce úplná, obtížnost je 
přiměřená a plně odpovídá nárokům na práci magisterské úrovně.  
Formálně je práce spíše podprůměrná, ilustrace a diagramy jsou někdy částečně a někdy zcela 
nečitelné (např. str. 49, obr. 18 – jde o dost důležitý diagram). Dále je zde jistá nevyváženost kapitol 
– někdy jsou podkapitoly velmi krátké, zvláště dělení na podkapitoly třetí a čtvrté úrovně je místy 
přehnané – práci to zbytečně fragmentuje a snižuje dojem celistvosti.  
Samotný návrh systému je vypracován standardně se všemi potřebnými analýzami a diagramy, 
výhodou je, že je systém rovněž implementován a zhodnocen na solidní úrovni. Práce je obsahově 
kvalitní jak po stránce designové, tak aplikační a vysoce oceňuji, že práce bude rovněž používána 
v praxi. Pokud jde o obsah teoretické části věnované věcnému obsahu problému nostrifikace, mohla 
být práce rozsáhlejší. Myslím tím, že problém je zde sice zpočátku velmi dobře nastíněn, ale 
nakonec je text jakoby nedokončen. Práce například není zcela aktuální, pokud jde o „slovenskou“ 
problematiku a trochu zkratkovitě řeší země mimo V4. Na druhou stranu z pohledu informatického 
to není podstatné (nejde o práci z oblasti humanitních věd). Autor by mohl u obhajoby vysvětlit, zda 
již má nějakou zpětnou vazbu uživatelů? Pokud ano, shrňte prosím její nejdůležitější prvky – silné a 
slabé stránky systému. 
Celkově je práce kvalitní a užitečná, škoda horší formální stránky, proto ji doporučuji k obhajobě 
a hodnotím  

velmi dobře.
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 
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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