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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce vznikla ve spolupráci se společností Kiwi.com. Jejím cílem bylo navrhnout a implementovat informační

systém určený pro monitoring a predikci vytížení operátorů zákaznického telefonního centra pro podporu
cestujících využívajících leteckou dopravou. Student se musel seznámit s pojmy, principy a algoritmy z oblasti
analýzy výkonnosti a predikce vytížení telefonních center. Student dále nastudoval principy návrhu a tvorby
informačních systémů, na základě kterých implementoval informační systém určený pro prezentaci hodnot
aktuální a předpokládané výkonnosti a vytížení. Systém dále obsahuje jednoduché rozhraní pro výpočet
předpokládaných hodnot.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Uvítal bych více informací týkajících se návrhu uživatelského rozhraní informačního systému.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce nejprve popisuje teorii, dostupné technologie a srovnává existující řešení. Dále analyzuje požadavky a

popisuje implementaci aplikace. Vytkl bych skutečnost, že návrh a implementace systému je kombinována v
jedné kapitole. V některých pasážích autor zbytečně zabíhá do detailů (např. sekce 6.3.1), na druhé straně pak
opomíjí rozvést některé podstatné informace (např. sekce 6.2 obsahující 3 věty nepřímo odkazující na jiné
nespecifikované sekce).

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Dokument je vysázen přijatelným způsobem. Místy obsahuje překlepy a neformální vyjádřování. V práci se

rovněž vyskytují krátké odstavce skládající se z jedné věty.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student vyhledal dostatečné množství zdrojů týkajících se převážně technologií pro návrh informačních systémů.

Citace jsou v textu řádně označeny. Vytkl bych fakt, že se jedná převážně o webové zdroje.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Informační systém splňuje stanovené požadavky. Vytkl bych zejména některé vizuální nedostatky (např. použití

barev a práce s dostupným místem). Do budoucna bych doporučil nastudovat více informací týkajících se
vizualizace dat a nástroje dashboard, který je v systému použitý.

8. Využitelnost výsledků
 Praktické výstupy práce pomohou firmě Kiwi.com lépe predikovat vytížení svých operátorů telefonního centra a

lépe reagovat na nečekané situace v letovém provozu.
9. Otázky k obhajobě
 V práci zmiňujete některé způsoby predikcí hodnot SLA (Service Level Agreement). Bylo by možné využít

umělou inteligenci pro zpřesnění predikcí? Případně rozveďte.
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Bakalářská práce obsahuje některé výše zmíněné nedostatky. Její zadání bylo nicméně splněno. Student se

zaobíral zajímavou problematikou. Praktické výstupy práce budou využity v praxi.
Navrhuji hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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