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Hodnocení diplomovépráce - vedoucí
Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Ing. Libor Staroň
Oponent:
Informační systém střediska didaktických služeb VŠB-TUO
Téma:
David Pilař
Diplomant:
1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, práce odpovídá zadání v plném rozsahu.
2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich
úplnosti?

Struktura textu práce odpovídá klasickému schématu životního cyklu vývoje informačního systému.
Kapitoly na sebe přirozeně navazují a tvoří kompaktní celek. Diplomant mimo věcný popis
budovaného informačního systému v úvodu každé kapitoly uvádí stručný teoretický popis aktuální
etapy. Tak se v popisu dobře orientuje i laický čtenář.
3. Základní zhodnocení:

Cílem DP bylo vytvořit Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO. Ten eviduje informace
o videokazetách a videopořadech, které má centrum k dispozici pro výpůjčky, případně je na
objednávku promítá v rámci výuky. Jde o internetovou aplikaci, kdy přístup k informacím o pořadech
mají všichni zaměstnanci a studenti školy. Mimo to si zaměstnanci mohou prostřednictvím systému
objednávat na určitou výukovou hodinu promítnutí pořadů nebo vypůjčení kazet. Správce výpůjčního
systému z Audiovizuálního centra pak může evidovat výpůjčky a vrácení kazet, potvrzovat
objednávky a provádět základní výpisy. Práce má 71 stran textu, doplněna je programátorskou a
uživatelskou příručkou.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Diplomant zpracoval jak IS tak DP i další dokumentaci velmi pečlivě. Jeho přístup k DP byl
příkladný po všech stránkách. Hotový systém dal k odladění pracovnici Audiovizuálního centra s
velkým předstihem, takže měl dost času doladit drobnější nedostatky.
5. Zda, a v kterých částech práce přináší nové poznatky?

Ne, DP nepřináší nové poznatky, ani to nebylo jejím cílem.
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr studijní literatury je dostatečný, diplomant čerpal m.j. z mnoha internetových zdrojů týkajících
se technologie internetového zpracování.
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Jazyková stránka práce je na dobré úrovni, formální úprava i doplněné grafy a obrazovky napomáhají
dobré čitelnosti textu.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Výsledný IS Audiovizuálního centra VŠB-TU je již několik týdnů v provozu a bude se nadále
využívat.

Celkové hodnocení:
Ostrava, 31. 5. 2005
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