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Cílem práce bylo analyzovat používané postupy správy katalogu produktů ve firmách s důrazem na možnosti 

tvorby a kontroly balíčků produktů, přizpůsobených na míru pro konkrétní zákazníky či jejich skupiny. Dalším 

cílem bylo navrhnout framework, který by s využitím technologií IBM umožnil flexibilně vytvářet takové balíčky a 

hlídat jejich konzistenci s firemními pravidly. 

 

Autor se dle mého názoru tohoto tématu velmi dobře zhostil. Práce v první části definuje jednotlivé pojmy, 

které jsou v práci používané a uvádí případové studie provedené v rozdílném prostředí telekomunikační společnosti 

na straně jedné, a bankovního domu na straně druhé. 

 

Analýza aktuálního stavu jednotlivých používaných prostředí pro správu produktů analyzuje současný stav 

infrastruktury informačních systémů a identifikuje jejich slabiny z hlediska flexibility a možností nabízení 

produktových balíčků. Následující kapitola pak představuje návrh změn této infrastruktury. Vzhledem k tomu, že 

návrh vznikl na základě konzultací se  zaměstnanci daných firem, bylo by lepší důkladněji oddělit vlastní a 

převzaté myšlenky. V sekci 2.3.2 na straně 25 se přímo píše, že IT oddělení vypracovalo již předtím vlastní řešení, 

a že zlepšení bude co do svého dopadu omezené. Návrhy, představené v kapitole 3 znamenají vzhledem 

k původnímu řešení zřetelný posun vpřed. 

 

Kapitoly 4 a 5 tvoří s předchozí kapitolou jádro práce, a představují návrh produktového katalogu, 

založeného na technologiích IBM a vyhodnocení návrhu včetně názoru jednoho z potenciálních klientů. 

 

Domnívám se, že představená diplomová práce představuje ucelené řešení zahrnující katalog produktů, 

podporující obchodní procesy ve firmě, a umožňující pokročilé přizpůsobení nabízených balíčků pro jednotlivé 

zákazníky. Práce je psána přehledně, strukturovaně a ve velmi dobré angličtině. Autor prokázal schopnost 

orientovat se v daném prostředí, analyzovat rozsáhlé informační systémy, stejně jako navrhovat jejich změny 

s respektováním užívaných metodologií a frameworků. Domnívám se proto, že autor splnil všechny požadavky na 

práci diplomovou a doporučuji jí k obhajobě. 
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