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Hodnocení práce: 

 

 

Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu 

Postupné zavádění informačních systémů nejen ve školách, ale i v jiných státních organizacích je v 

současnosti jistě aktuální téma. Z pohledu splnění požadavků zadání je práce úplná. 

 

Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu 

V úvodu teoretické části se student věnuje legislativním požadavkům na zpracování a uložení dat ve 

školách. Následuje kapitola se zpracovaným přehledem informačních systémů vhodných pro použití 

v prostředí českých škol. 

V praktické části je popsán dotazníkový průzkum mapující využívání informačních systémů ve 

školách. 

 

Úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta 

V přehledu informačních systémů bych uvítal, kdyby obsahoval ceny jednotlivých 

řešení. Rozhodně bych zde dále očekával srovnání jednotlivých systémů mezi sebou. Popis procesů 

reálného prostředí školy je v teoretické části odbytý jedním nepřehledným schématem.  

V praktické části student férově přiznává drobnou chybu v dotazníku, která by se ale vzhledem 

k počtu 14 otázek neměla objevit. 

 

Formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě 

Práci nelze po formální stránce vytknout žádné vážnější nedostatky. 

 

 

Dotazy k obhajobě 

Existují (třeba i cizojazyčné) freeware nebo open source řešení použitelné ve školách? Myslíte, že 

by centrální nákup jednotného systému pro všechny školy vedl ke zlepšení stavu využívání 

informačních systémů? 

 

 

 

 

 

 



 
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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