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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Práce je sepsána na 40 stranách, přičemž 13 stran tvoří teoretický rozbor, druhá část – 
nazvaná výzkumná – obsahuje nejdříve dotazníkové šetření, následně vývoj aplikace a její 
testování. Práce je správně uložena v informačním systém fakulty. 

Práce obsahuje všechny formální náležitosti, titulní list (neúplně uveden obor studenta), 
anotaci v českém i anglickém jazyku (anotace v anglickém jazyku neodpovídá anotaci 
v českém jazyku), klíčová slova (není dodržena doporučený počet klíčových slov), podepsané 
prohlášení, obsah práce, využité informační prameny (drobné chyby v seznamu použitých 
informačních zdrojích), prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce před její 
obhajobou, evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce (obě se špatně 
uvedenou adresou fakulty). V práci není vložené zadání. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

V práci nejsou obecně vymezeny cíle práce, nelze tedy hodnotit způsob jejich vymezení. Na 
str. 19 je podkapitola cíl výzkumu, není však uveden cíl, ale popis zamýšleného výzkumného 
šetření a přínos práce. 

V teoretické části by se zřejmě mělo jednat o kriteriální analýzu současné nabídky 
informačních systémů pro základní školy z hlediska organizace a rozvrhování. Již od kap. 
Úvod je však evidentní snaha o zúžení tématu pouze na rozvrhování, resp. tvorbu rozvrhu (s. 
6). Autor se při rozboru informačních systémů soustředí na instalaci daného IS, která se však 
ve škole provádí jednou a je zanedbatelná vzhledem k dalším problematickým částem 
samotného zpracování dat. V pasáži věnovanou IS Bakaláři student neakceptuje to, že je 



možná instalace tzv. malé evidence, která by měla být přizpůsobena malotřídním školám. 
V práci není jasné, jestli student využívá tuto malou evidenci, ale vzhledem k jeho rozboru 
lze spíše předpokládat, že instaloval plnou verzi pro střední a velké školy.  Dále je zde 
uváděno, že příručka je nepřehledná, avšak nezmiňuje se o možnosti školení a podpory u 
jednotlivých informačních systémů. Zároveň do IS přidružuje i aplikaci pro tvorbu rozvrhů, 
která není plnohodnotným informačním systémem, a navíc se používá pro i pro 
export/import dalších zmiňovaných IS (aSc). 

V souvislosti s popisem IS Škola Online píše: „zde je možnost přiřadit jednomu rozvrhovému 
lístku více tříd, ale není možné přiřadit více předmětů“, jak by se ale tedy podle školy online 
řešilo dělení tříd např. na jazyky v rámci paralelních či neparalelních tříd, což je běžnou 
praxí. Navíc je možné vytvářet jednotlivé události do rozvrhu, které umožňují seskupování 
předmětů, tříd a učitelů jednoduchým způsobem. 

Hypotézy jsou stanoveny až na str. 19, přestože se týkají i předchozí teoretické části.  

Následně je vytvořen dotazník pro vedení malotřídních škol, aby mohl autor práce zjistit 
požadavky na informační systém. Bylo získáno 43 odpovědí, které jsou vedly k rozboru IS 
v teoretické části práce a zároveň k vývoji aplikace. Data jsou popsány prostřednictvím grafů 
a četností. Přestože více než polovina získaných odpovědí ohledně tvorby rozvrhu ukazuje, 
že respondenti nemají potřebné informace o tvorbě rozvrhu, autor si tyto získané informace 
interpretuje tak, že vytváří právě IS zaměřený na tvorbu rozvrhu. 

Poslední část je věnovaná navrhování aplikace. Autor více než z dotazníkového šetření 
vychází z vlastních zkušeností a částečně z teoretické části. Autor postupně v aplikaci 
ustupoval nejen z původního zadání, ale také běžně využívané metody drag and drop, 
administrativní sestavy vytváří jako deskriptivní, i když na počítání úvazků předtím 
upozorňuje při rozboru aplikací. Student popisuje jednotlivé třídy, metody a další 
funkcionality vytvářené aplikace.  

 

III. Výsledky a přínos práce  

Práce svým tématem je sice aktuální, ale to spíše vzhledem k předávání dat kontrolním 
úřadům, popř. tisk vysvědčení, ve kterých nehraje roli rozvrhování. Málotřídní školy jsou pak 
více nuceny volit systémy, které jim umožňují právě ono předávání dat, proto aplikace je 
jednoúčelová a je další aplikací ke stávajícímu IS školy, který stejně škola potřebuje. 

Dle mého názoru není zcela naplněno původní zadání bakalářské práce. V zadání je zmíněné: 
„navrhnout systém pro podporu organizace a rozvrhování výuky“, avšak autor se soustředí 
pouze na rozvrhování výuky. Dále lze také uvažovat o vhodnosti platformy, kdy za 
současného stavu směrem ke cloudovým aplikacím, je volena desktopová aplikace pro 
jednoho uživatele.  

Práce je původní, nicméně o naplnění cílů práce nelze rozhodnout, vzhledem k tomu, že 
nejsou v práci stanoveny.  Student v závěru popisuje, že byl požádán několik měsíců po 
rozeslání dotazníku osloven ohledně získání aplikace a aplikace byla testování s učitelským 
sborem jedné školy. 

 



IV. Zpracování 

Práce je srozumitelná, přehledná a logicky vystavěna. Práce s informačními zdroji je 
i vzhledem k charakteru práce na dobré úrovni.  

I když autor převážně v práci využívá první osoby, stylistické a jazykové práci v teoretické 
části práce je na přijatelné úrovni. Tiskové, grafické i formální chyby se v práci až na výjimky 
nevyskytují. 

Aplikace je funkční. Jsou ošetřeny funkcionality ohledně seskupování tříd, učitele 
a předmětů, ale aplikace působí „nesoučasně“, avšak ne další organizace výuky jako 
možnosti vytváření obecných událostí, typicky projektový den, exkurze, koncert, či 
prázdniny a další organizace školního roku. 

 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky: 
Bez dalších komentářů. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

1. Jak rozumíte části zadání „systém pro podporu organizace a rozvržení výuky“? 
2. Jaký přínos má Vaše aplikace pro celou školu, když je jednouživatelská a jednoúčelová 

a škola bude muset stejně využívat i jiného informačního systému? 
3. Z jakého důvodu věnujete v teoretickém rozboru IS tolik pozornosti instalaci 

samotného informačního systému, když to je zajištěno pouze jednou a nevěnujete 
větší pozornost dalším parametrům IS? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Ve formálních parametrech kladených na práci se vyskytují chyby (viz. část I). Obsah 
a odborná úroveň práce je poznamenaná chybami v teoretické části práce (cíle, analýza 
informačních systémů). Z hlediska zpracování a práci s informačními zdroji vzhledem 
k charakteru práce je práce na přijatelné úrovni. Vytvořená aplikace je funkční, avšak 
jednoúčelová, a i když usnadní tvorbu rozvrhu, škola musí stejně využít další informační 
systém.  

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
 
 
 
V Praze dne:  8. 1. 2016 
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