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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Analýza podnikových procesů je pokročilé téma, které vyžaduje rozsáhlejší studijní etapu a konzultace s

vedoucím práce. Z tohoto pohledu hodnotím zadání jako obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání nesplněno
 Autor sám v závěru práce konstatuje, že čtvrtý bod zadání se mu nepodařilo splnit. Pokud jde o předchozí tři

body, reprezentující teoretickou část práce, student zpracoval teoretický přehled v oblastech, které jsou více či
méně relevantní k dolování v procesech. Nenašel jsem však žádné pojednání o tom, co je prediktivní údržba a
žádný související návrh struktury vstupních dat a považuji proto i body 2 a 3 zadání za nesplněné.

3. Rozsah technické zprávy nesplňuje minimální požadavky
 Technická zpráva je velmi krátká a prakticky nepokrývá praktickou část práce. Rozsah proto nepovažuji za

dostatečný.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 I když technická zpráva není kompletní, zpracované kapitoly jsou logicky strukturované a mají vztah k tématu

práce.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Z jazykového a typografického hlediska lze mít mnoho drobných výhrad, které se týkají například proměnlivého

řádkování, extrémně krátkých kapitol. Tyto drobné formální nedostatky však nijak zásadně neovlivňují
srozumitelnost práce.

6. Práce s literaturou 30 b. (F)
 Seznam použité literatury obsahuje pouhé tři zdroje, v textu práce jsem našel jedinou citaci.
7. Realizační výstup 20 b. (F)
 Student provedl experimenty se zvoleným nástrojem. V technické zprávě ani na přiloženém CD jsem však

bohužel nenašel nic, co by bylo možné považovat za realizační výstup v kontextu zadání.
8. Využitelnost výsledků
 Práce nepřináší žádné nové poznatky.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 40 b. nevyhovující (F)
 Pan Mička projevil snahu se v tématu zorientovat a zpracoval částečně relevantní teoretický rozbor. Výsledek

však bohužel nesplňuje zadání a neodpovídá požadavkům na bakalářskou práci v mnoha ohledech uvedených
výše. Nemám proto jinou možnost než práci hodnotit jako nevyhovující.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 30. května 2017
  .................................
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