Posudek
Bakalářská práce: ŠeblS: informační systém pro občanskou komunitu - sbor Církve
bratrské v Praze 4 - Šeberově

Diplomant: Barbora Vojtíšková
Vedoucí práce: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Klasifikace: velmi

dobře

Diplomantka předložila tvůrčím způsobem zpracovanou projektovou studii
s orientací na zajímavou věcnou oblast života malé církve. Postupovala v souladu s
osvědčenou
metodikou pro zpracování dokumentace na úrovni projektového úkolu
informačního systému. Jde, až na výjimky, o nichž se dále zmíním, o standardní projektový
úkol, v tomto případě zaměřený na zcela praktický příklad informačního systému,
uplatněného v určitém sociálně kulturním rámci církevního života, v němžje autorka
angažována.
návrh zpracovaný dostatečně přehledně a současně z hlediska
prvního stupně projektové dokumentace zejména co do organizace do potřebné hloubky
propracovaný. Vyzdvihl bych zejména skutečnost, že autorka vytvořila velmi promyšleně
propracovanou architekturu systému, kteráje reprezentována také souborem sedmi zdařilých
schémat. Mimořádně důkladně zpracovala analýzu systémového okolí, v němž by se projekt
měl realizovat. Správně se věnovala především uživatelům služeb systému. Velmi
přesvědčivě uvedla veškeré nároky na realizaci systému z hlediska personálního a
organizačního zabezpečení. Vytkl bych však absenci nároků na finanční zabezpečení,
zejména na pořizovací náklady a také na s tím spojené požadavky na techniku a technologii,
cožjsou prvky, které do úplnosti projektového úkolu chybL Mimořádně dobře je na druhé
straně zpracována právě část, věnovaná požadavkům na personální vybavení systému, tj.
v daném případě také najeho aktivní účastníky. Také funkce systému jsou zpracovány
vzhledem kjeho specifickému zaměření velmi důkladně a promyšleně.
Práce

představuje

Celkově hodnotím bakalářskou práci Barbory Vojtíškové jako odpovídající nárokům
na daný typ závěrečného díla po završení bakalářského studia programu INSK. Projekt, který
představuje, je zpracován s vysokou mírou vlastního tvůrčího vkladu diplomantky a navíc
prokazuje její výbornou orientaci ve zdrojové literatuře k tématu, které zvolila.

Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem a konstatacím v posudku navrhuji
hodnocení práce známkou "velmi dobře".

V Praze 30.5.2008
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