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Studentka Markéta Dlouhá předložila bakalářskou práci, ve které se zabývá analýzou existujícího systému pro správu 
obsahu z hlediska interního uživatele. Toto téma je aktuální, protože kvalitní informační systém pro správu obsahu (CM S), 
neboli redakční systém, představuje způsob, jak snadno centrálně shromažďovat data a umožnit jejich prezentaci vně i 
uvnitř firmy. 

Práce je přehledně rozdělena do osmi kapitol a obsahuje 58 stran včetně závěru, seznamu literatury a příloh. Každá 
kapitola obsahuje dílčí závěry, ve kterých studentka shrnuje dosavadní poznatky. 

První část práce se zabývá rozborem CMS architektury. 
• V této části postrádám oddělení obecných požadavků na CMS a stavu popisovaného systému. CMS je 

označení pro všechny redakční systémy, ale v textu je pojem CMS zaměňován s názvem pro popisovaný 
systém ve společnosti Pricetown. 

• Tato část dále obsahuje také podkapitolu Typy architektury, která by mohla být rozpracovaná podrobněji. 
• Obr. Č. 1 zobrazuje, že "Uživatel systému", na rozdíl od "návštěvníka", přímo komunikuje s CMS. 

Domnívám se, že obrázek není přesný, protože uživatel systému také přistupuje přes webové rozhraní, stejně 
jako návštěvník. 

V praktické části práce se studentka věnuje analýze funkcionality a předkládá zjištěné problémy CMS ve společnosti 
Pricetown. 

• V této části postrádám vysvětlení pojmu integrita dat, uzamykání tabulek, databázové transakce. Zejména se 
jedná o tzv. mix nabídek, kdy, podle studentky, dochází k nesprávnému ukládání obrázků do databáze. 
Domnívám se, že problém nemusí být v CMS, ale ve způsobu komunikace s MySQL a v opomenutí použití 
transakcí. 

Kapitola Závěr je precizně rozpracovaná a vyjmenovává zjištěné nedostatky CMS systému ve společnosti Pricetown a 
navrhuje jejich řešenÍ. Seznam použité literatury je kvalitní a pečlivě formátován. 

Formální nedostatky 

Po fonnální stránce mám k textu tyto připomínky: 
• Obrázky by mohly být zpracovány na vyšší úrovni. Popisek by měl začínat textem "Obr. X" nikoli "obr. č. 

X." 
• Tabulky se obvykle číslují nad tabulkou. Text v tabulce č. 1 mohl být také pečlivěji formátován na střed 

buI'íky bez odrážek. 
• Práce obsahuje občasné gramatické chyby (např. na s. 46: filtry ... umožnily, slovo viz se píše bez tečky, atd.) 

Připomínky k obhajobě 
• V kapitole úvod je uvedeno, že CMS slouží ve společnosti Pricetown také jako ERP systém. Typický EPR 

systém však obsahuje správu účetnictví, mezd, logistiku, sklady. Může studentka vysvětlit, jaká část CMS 
systému je používaná jako ERP ajak? 

• Autorka navrhuje, že pro zrychlení odezvy serveru je potřeba zakoupit nový server s větší pamětí. Má 
velikost paměti opravdu zásadní dopad na rychlost odezvy? Nemohl být problém např. v neoptimalizovaných 
dotazech, v nevhodně zvolené databázi a programovacím jazyce? 

Hodnocení práce: 

V předložené bakalářské práci studentka prokázala velmi dobrou schopnost samostatné práce, dobře se seznámila 
s dostupnou odbornou literaturou a je schopna dosažené výsledky prezentovat a kriticky hodnotit. Vzhledem k výše 
uvedeným nedostatkům doporučuj i předloženou práci hodnotit známkou 

velmi dobře 
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