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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Samotné zadání hodnotím jako mírně obtížnější a to jak nutností seznámit se podrobně s požadavky na EET

vyplývajícími pro reálné používání z legislativy, tak i šíří funkčnosti, kterou má řešení pokrývat.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání dávalo studentovi poměrně velký prostor pro zajištění základní funkčnosti vymezené zadáním a pro

kreativitu a uplatnění inženýrských metod z oblasti analýzy a návrhu informačních systémů. Toho Bc. Švestka
využil a vytvořil velmi pěknou diplomovou práci. Zadání považuji za splněné nadstandardně ve smyslu
komplexnosti výsledného řešení i kvality technické zprávy dokumentující vlastní vývoj systému.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je spíše na horní hranici, všechny kapitoly ale obsahují relevantní informace a jsou dostatečně informačně

bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce má logickou strukturu, kapitoly na sebe dobře navazují a jejich obsah je srozumitelný. Velmi pozitivně

hodnotím využití modelovacích technik a dalších inženýrských metod při vývoji a v samotné technické zprávě.
Oceňuji i vhodnou kombinaci reprezentativních diagramů, sejmutých obrazovek apod. v těle práce a v přílohách.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je zpracována pečlivě, nenašel jsem v ní žádné závažnější typografické nedostatky, rovněž počet překlepů

a gramatických chyb v práci je nízký.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Seznam použité literatury zahrnuje celkem 32 zdrojů, z nichž většina jsou zdroje dostupné na internetu. Týkají se

legislativy kolem EET, technologií a technik použitých při vývoji systému a zdrojů k návrhu našeptávače produktů
založeného na získávání asociačních pravidel z prodejních dat. Všechny použité zdroje považuji s ohledem na
zaměření a charakter práce za vhodné. V textu jsou na příslušných místech odkazovány. Na porušení citační
etiky jsem nenarazil.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup považuji za velmi zdařilý. Svědčí o přehledu studenta v existujících technologiích vhodných pro

využití v softwarových sytémech tohoto typu. Systém mi byl předveden, je funkční, Způsob testování studentem v
průběhu vývoje i uživatelské testování vytvořeného portálu je popsáno v technické zprávě.

Na přiloženém CD jsou kromě zdrojových textů i videa ilustrující použití systému a návod k instalaci.
8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený systém, zamýšlený pro poskytnutí jako otevřený (open source) má předpoklady pro širší využití. Navíc

naznačené směry dalšího možného rozvoje uvedené v závěru práce svědčí o tom, že pro Bc. Švestku
odevzdáním diplomové práce rozvoj systému s velkou pravděpodobností nekončí.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jak řešíte u našeptávače dopad změn zájmu o různé produkty v čase?

2. Čeho si na vašem systému ceníte nejvíce a návrh a implementace čeho byla pro vás nejobtížnější?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Diplomovou práci Bc. Švestky považuji za velmi zdařilou. Řešení podle mne výrazně přesahuje základní rámec

vymezený zadáním, vysokou kvalitu vykazuje jak realizace, tak i písemná zpráva. Bc. Švestka podle mne
jednoznačně prokázal inženýrské schopnosti. Navrhuji proto hodnocení stupněm "výborně (A)". 

  Doporučuji případný návrh pro nominaci do soutěže IT SPY za oblast informačních sytsémů.

 

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

 

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
V Brně dne: 7. června 2018

  .................................
podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

