
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno studenta: Tomáš VÁŇA, Bc. 
Téma práce: Modul pro oceňování a fakturaci terénních služeb 
  
Cíl práce: V teoretické části popsat možnosti práce s datovým typem XMLType a 

s balíčkem DBMS_SQL systému Oracle. V praktické části provést analýzu a 
implementaci doplňujících modulů pro oceňování a fakturaci terénních služeb do 
již existující aplikace určené pro terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby. 

 

Slovní hodnocení: 
Obsah a naplnění cíle práce: 

V úvodní teoretické části práce se autor zabývá popisem balíčků firmy Oracle - DBMS_SQL, DBMS_JOB a 
DBMS_SCHEDULER využitých v práci. Dále popisuje formát XML a více podrobně se věnuje datovému typu 
XMLType a formátu JSON určenému pro snadnější a rychlejší práci s XMLType. Třetí kapitola je věnována popisu 
stávajícího stavu systému TOPS (Terénní Ošetřovatelské a Pečovatelské Služby). Ve čtvrté kapitole autor specifikuje 
požadavky na budoucí zadané moduly. Pátá kapitola pojednává o vlastní implementaci obou modulů určených pro 
oceňování a fakturaci terénních služeb. Pro vlastní zadávání reportů je v říloze připojen podrobný manuál. 

Obsah práce je v souladu se zadáním. Autor práci vytvořil zcela sám a dané cíle splnil. 
 

Logická stavba, srozumitelnost, jazyková a stylistická úroveň práce: 

V práci jsou dodrženy zásady DTP. Práce je zpracována přehledně, obsahuje všechny potřebné náležitosti a je 
v požadovaném rozsahu. Práce má dobrou grafickou úpravu. 

Práce sice obsahuje číslovaný seznam obrázků, ale autor se na ně v textu nepřesně odkazuje. To samé platí i pro 
tabulky. Autor se dopustil několika drobných překlepů (např. kap. 2.2.2.1 - navíc nevhodná 4. úroveň) a gramatických 
chyb. 
 

Metody a technologie uplatněné v práci: 

Značkovací jazyk XML. Databázový systém Oracle. PL/SQL. Balíčky Oracle - DBMS_SQL, DBMS_JOB 
a DBMS_SCHEDULER. Datový typ Oracle - XMLType. Formát JSON. 
 

Prokázání správnosti navrženého řešení problému: 

Řešením diplomové práce jsou dva navržené moduly implementované do systému TOPS. Oba moduly, využívající 
výše zmiňované a další v práci uvedené balíčky, vyhovují zadaným požadavkům a jsou funkční. 
 

Dotazy a připomínky k DP: 

- 
 

 

Doporučení práce k obhajobě:   ano 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:   výborně minus 
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