
Markéta Dlouhá 

Analýza funkcionality systému CMS 

Hodnocení bakalářské práce 

Dodržel/a autor/ka stanovené zadání práce? Pokud ne - v kterých bodech? 

Zadání ukládá autorce zpracovat analýzu funkcionality systému CMS v konkrétní společnosti 

z hlediska kvalifikovaného uživatele - zaměstnance společnosti. Tato analýza byla provedena 

a byly z ní i vyvozeny požadované návrhy na řešení zjištěných nedostatků. 

Odpovídá obsah práce současnému stavu poznání a praxe? Zvolil/a autor/ka vhodné metody 

odpovídající zadání práce? Jsou použité metody dostatečně podrobně a přesně popsány? 

Na práci oceňuji aktivní přístup autorky k zadanému problému a snahu založit analýzu 

na vědeckém základu. Je zřejmé, že samostatně nastudovala problematiku IT analýzy, která jí 

nebyla z absolvovaných předmětů studijního oboru známá. Projevuje až určitou nestřídmost 

v množství použitých přístupů, metodik a technik. To by bylo v reálném IT projektu zřejmě 

na závadu, protože by to vedlo k tříštění kapacit a obtížnému sjednocování jejich výstupů. Jako 

demonstraci toho, co všechno autorka lIumí", to samozřejmě v rámci bakalářské práce lze 

přijmout. Je třeba ocenit, že dokázala představit analyzovaný informační systém na požadované 

úrovni abstrakce. 

Má práce jasné závěry odpovídající stanovenému zadání? 

Závěry práce odpovídají zadání. Určitým problémem je, že ne vždy jsou závěry odvozeny z vlastní 

analýzy - jak sama autorka na s. 41 konstatuje, zjištěné nedostatky ve funkcionalitě zakládá 

na vlastní empirii (dvouletá rutinní práce se systémem) a na konzultacích se spolupracovníky. 

Pokud by tomu tak skutečně bylo, byla by celá analýza provedená v kapitole 4 zbytečná. Návrh 

na vytvoření nového systému na míru postrádá zdůvodněnC tj. nejsou uvedeny důvody, proč 

pro danou společnost není vhodné implementovat (a případně customizovat) nějaký hotový 

systém. 

Zvolil/a autor/ka vhodné zdroje odpovídající zadání práce (počet, kvalita, aktuálnost)? Cituje 

korektně použité zdroje? 

Seznam literatury poněkud překvapivě obsahuje pouze 15 položek, zřejmě se jedná o zdroje 

citované v textu práce. V práci tohoto typu bych očekávala i uvedení zdrojů relevantních k tématu, 

jež představují jeho širší kontext. 



Jaká je stylistická úroveň textu práce? Je text práce gramaticky správný a bez překlepů? 

Práce je psaná kultivovaným odborným stylem. Občas se v textu vyskytují nesprávně umístěné 

(nadbytečné nebo vynechané) čárky. 

Jsou citace zdrojů uváděné v textu práce, v seznamu použité literatury a v rešerši v souladu 

s ČSN ISO 690 Bibliografické citace? 

Zdroje v seznamu literatury jsou popsány v souladu s ISO 690 a jsou v textu korektně citovány. 

Návrh hodnocení: velmi dobře 
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