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Hodnocení práce: 

 

Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu 

Diplomová práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a to jak svou 

aktuálností a vysokou obtížností, tak splněním všech bodů zadání. 

 

Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu 

Diplomová práce je psána velmi přehledně a jednotlivé části na sebe logicky navazují. Teoretická 

část začíná analýzou stávajících procesů objednávek služeb a zboží ve Vsetínské nemocnici a 

analýzou požadavků na nový informační systém. Teoretická část končí popisem použitých 

technologií.  

V praktické části student popisuje návrh řešení, popisy jednotlivých procesů, návrh databáze, 

uživatelského rozhraní a zabezpečení. Vše je doplněno srozumitelnými diagramy, schématy a 

obrázky. 

 

Úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta 

Rád bych ocenil zejména vyváženost celé práce, kdy všechny části jsou nadstandardně zpracovány.  
Vysokou úroveň práce podtrhuje i skutečnost, že student vytvořil použitelnou aplikaci, která se již rok 

úspěšně využívá ve Vsetínské nemocnici. 

 

Formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě 

Práci nelze po formální stránce vytknout žádné nedostatky. 

 

 

Dotazy k obhajobě 

Uvažoval jste o nabídnutí aplikace i jiným nemocnicím? Bylo by možné prodávat Vaší aplikaci 

vzhledem k licencím použitých technologií? Jak moc složité by bylo upravit Vaši aplikaci pro 

specifické požadavky jiné nemocnice? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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