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Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě:
V práci má být dle zadání zhodnoceno využívání IS v dané organizaci a následně má
být navrženo zlepšení. Autor v práci využil celou řadu nástrojů a metod, které si
během studia osvojil – mimo jiné dotazníkové šetření, statistické vyhodnocení dat,
datové modelování. V tomto ohledu je práce pojata velmi zeširoka.
Pro analýzu a návrhy zlepšení byla zvolena společnost Autokemping Konopáč. Autor
tuto společnost velmi dobře zná, což se pozitivně projevilo při zpracování textu.
Práce je rozdělena do 8 částí. První je spíše popisná a jsou zde shrnuty základní
pojmy související s informačními systémy. Následně nás autor seznamuje s vybranou
firmou a ve třetí kapitole je popsán její informační systém. Zde bych uvedl, že se
jedná o webové stránky autokempu. V kapitole 4 a 5 je zhodnocen současný stav
těchto stránek z pohledu návštěvníků i zaměstnanců. Kapitola 5 je poněkud stručnější.
V šesté kapitole popisuje autor přístupy k datovému modelování a v sedmé kapitole
navrhl pomocí zvolených metod a diagramů rezervační systém. Jedná se však pouze
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o fázi návrhu, nelze tedy porovnat jeho funkčnost a výhody oproti současnosti.
V osmé kapitole jsou shrnuty výstupy práce.
Ačkoli je předložený text pojat spíše „do šířky“ než „do hloubky“ problematiky,
prokázal autor schopnost psát odborný text a využít mnohé metody.
Cíle práce byly dosaženy a předložený text dle oponenta splňuje požadavky na
diplomovou práci. Formálně i obsahově je text pěkný a svědomitě zpracovaný.

Práci doporučuji k obhajobě
Hodnocení práce známkou: výborně minus

Otázky k obhajobě: Jak se v posledních letech vyvíjí sektor turismu v ČR a jaký to
má dopad na zařízení obdobná Autokempingu Konopáč?
Co pozitivního by mohl Vámi navržený rezervační systém přinést společnosti
Autokemping Konopáč?

V Pardubicích, dne 21.5.2015

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.

