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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat řešení, které by usnadnilo a částečně

zautomatizovalo zpracování MIB souborů, které musí zaměstnanci firmy doposud provádět zdlouhavě a
manuálně. Dále bylo potřeba propojit řešení s nástrojem JIRA, k jehož úkolům jsou jednotlivé MIB soubory
přiřazovány. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo ve všech bodech splněno. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je přibližně 60 normostran, požadavek na minimální rozsah je tedy s rezervou splněn. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je vhodně strukturována, délka kapitol a jejich návaznosti jsou v pořádku, i když se mi zdá, že v části o

implementaci autor někdy až příliš zachází do detailů, a text je tak pro čtenáře obtížnější. Naopak bych např.
ocenil, kdyby byl uveden nějaký konkrétní příklad MIB souboru, konkrétní chyby, která tam může vzniknout.
Tazké by bylo dobré popsat, jak takové chyby vznikají. Velmi pěkně je naopak zpracována kapitola týkající se
návrhu výsledné aplikace. 

5. Formální úprava technické zprávy 88 b. (B)
 Po typografické stránce nemá práce větší nedostatky, jako jedinou výtku bych zmínil v některých místech ne

úplně správně zvolené velikosti nadpisů (např. v kap. 5.1., kde by nečíslované nadpisu nižší úrovně měly být asi
menším písmem). Jazyková stránka je až na relativně malé množství překlepů v pořádku. 

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Seznam literatury obsahuje pouze 6 pramenů, které však k nastudování problematiky MIB souborů a systému

JIRA jsou dostačující, mohla být možná uvedena literatura k vývojovému prostředí, které je také v technické
zprávě zmíněno. K porušení citační etiky však nedošlo, vlastní výsledky studenta jsou jednoznačně odlišitelné od
převzatých. 

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledné řešení je implementováno v prostředí .NET a je funkční. Zahrnuje několik modulů řešících různé

aspekty práce s MIB soubory a systémem JIRA. Realizační výstup je kvalitní a prakticky využitelný. 
8. Využitelnost výsledků
 Výsledné řešení bude určitě velkým přínosem pro zadavatele, kde určitě povede k vyšší efektivitě práce s MIB

soubory, které byly doposud zpracocácány manuálně. 
9. Otázky k obhajobě
 Mohl byste uvést nějaký konkrétní příklad MIB souboru? Jaké nejčastější chyby se v těchto souborech

především vyskytují a jak vznikají?
10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 I když bylo zmíněno několik menších nedostatků, celkově lze konstatovat, že diplomová práce pana Kožušníka je

kvalitní a vzhledem k jejím silným stránkám zmíněným výše navrhuji hodnocení stupněm B (velmi dobře). 

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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