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I. Hodnocení zpracování tématu studentem:
nění cíle oráce

Volba metod a iejich aolikace

II. Hodnocení strukturv a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce
Aktuálnost a vhodnost použitvch oramenů

nost studenta zpracovat získané
Přiměřenost a srozumítelnost závěrů práce
Formulování vlastních názorů studenta

Formální úprava práce (text, tabu

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

SIovní hodnocení a připomínky k bakalářské práciv rozsahu minimálně deseti řádků uved'te, prosím,
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Slovní hodnocení oponenta:

BP shrnuje problematiku Íízení údržby strojů a postupem vývoje

informačních systémů v rámci korporátní firmy. Praktická rea|izace představuje

dva moduly z celého systému, které navazljí na stávající řešení naší firmy.

Praktická část je již plně využívána k plné spokojenosti vedení společnosti.

V teoretické části bych uvítal podrobnější případně reálné porovnání takto

zpracované metodiky s jinými postupy běžnými v íízení údržby. V kapitole 4 by šlo

možná složity popis struktur nahradit nějakou formou grafického vyjádření.

Student projevil schopnost teoreticky nastudovat, popsat, zpracovat a

prakticky implementovat zaďaný úkol. Dokázal poměrně složitý problém nově

zanalyzovat včetně komplikovaných jednání s dotčenými pracovníky, pochopil

zapojení do stávajících struktur a následně vše zrea|izoval, nasadil a otestoval.

Přínosně spolupracoval v prostředí velké firmy. Dokáza| teoreticky nabyté

vědomosti uplatnit při vývoji IS.

BP odpovíd,á zadání včetně zásad pro vypracování a doporučuji ji k obhajobě.

Celkově práci hodnotím výborně.
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