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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Předmětem předložené diplomové práce je použití rámce COBIT a knihovny ITIL v procesním řízení. Mapováním

procesů rámce a knihovny bylo dosaženo bližší propojení daných procesů v oblasti domén řízení, plánování,
implementace, podpory a monitorování. Kompletní sada procesních modelů (64 procesů, 101 diagramů) byla
modelována pomocí nástrojů ARIS. V tomto směru považuji zadání za obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu. Všechny body zadání byly splněny. Navíc byla vytvořena

video prezentace vytvořeného produktu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah zprávy (bez příloh, titulní strany, obsahu a seznamu literatury) je téměř 100 normostran textu, tedy je na

horní hranici obvyklého rozmezí. Všechny části technické zprávy jsou informačně bohaté a pro práci skutečně
nezbytné.

4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Technická zpráva je vhodně členěna a její struktura tvoří dobře provázaný celek. Kladně hodnotím vyváženost

rozsahu jednotlivých kapitol. Technická zpráva je psána srozumitelně. Po odborné stránce je text kvalitní.
5. Formální úprava technické zprávy 93 b. (A)
 Zpráva je napsána ve slovenském jazyce, takže jazykovou správnost nejsem kompetentní komplexně posoudit.

Formální úprava práce je na dobré úrovni. Drobný nedostatek spatřuji v tom, že u některých namodelovaných
diagramů přiložených na CD, není explicitně označen proces, kterému diagram náleží.

6. Práce s literaturou 98 b. (A)
 V seznamu literatury je uvedeno 21 titulů. Seznam použité literatury obsahuje přiměřený počet zdrojů

pokrývajících celou řešenou problematiku. Všechny použité zdroje jsou také v textu práce řádně citovány dle
citační normy. Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem je jednak kompletní sada procesních modelů (64 procesů, 101 diagramů) a nástroj pro sledování

průběhu vybraných pěti procesů - aplikace Dashboard. Vytvořený nástroj navazuje na již používanou službu
Zendesk, která poskytuje službu Help desk ve firmě Zet Partner, s. r. o. Realizační výstup práce byl předveden
oponentce. Aplikace je funkční a použitelná v reálném prostředí. Ve vlastním zdrojovém kódu vytvořené aplikace
chybí komentář s uvedením autora kódu.

8. Využitelnost výsledků
 Práce rozšiřuje již publikované výsledky o integrované procesní modely dle ITIL a COBIT. Vytvořený nástroj pro

sledování průběhu procesů je aktuálně nasazen v produkčním prostředí firmy Zet Partner. Výhodou aplikace je
její schopnost plně automaticky synchronizovat zobrazené lístky problémů a to bez nutnosti obnovovat obsah
stránky přihlášenými uživateli manuálně.

9. Otázky k obhajobě
 1. Vysvětlete, jakým způsobem se řeší kategorizace zadaných lístků problémů.

2. Jaké jsou aktuálně reálné ohlasy uživatelů na používání vytvořené aplikace Dashboard?
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Předložená práce je po všech stránkách na vysoké úrovni. Navrhuji hodnocení stupněm výborně (A).
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