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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit prototyp možné integrace Informačního Systému Národní Dotace (ISND)

do plánovaného řešení sběrnice Enterprise Service Bus (ESB) Agribus a procesní platformy Business Proces
Management (BPM) Agribus. Práce se zabývá návrhem změn současného řešení ISND, které je potřeba
provést, aby ISND byl připraven na novou roli, kterou bude zastávat v ESB AgriBus. Jedná se o průměrně
obtížné zadání.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro diplomovou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je vhodně členěna a její struktura tvoří dobře provázaný celek. Kladně hodnotím vyváženost

rozsahu jednotlivých kapitol. Po odborné stránce je text poměrně kvalitní. Některé zkratky nejsou definované při
prvním použití.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální úprava práce je na dobré úrovni. Objevila jsem pouze několik pravopisných a gramatických chyb,

jako je chybný tvar ohebného slova a překlepy. V textu jsou však poměrně často použitá anglická slova dle
českého tvarosloví.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 V seznamu literatury se nachází 6 titulů, které pochází většinou z internetu. Seznam je v souladu s citačními

zvyklostmi a normami. Vytkla bych, že v textu nedostatečně odkazuje na zdroje v seznamu literatury. V textu
práce je často odkaz přímo na internetovou stránku, nikoliv odkaz do seznamu literatury. V popisce obrázků
chybí uvedení zdroje. U obrázků není uvedeno, zdali se jedná o vlastní dílo nebo je obrázek odněkud převzatý.

7. Realizační výstup 79 b. (C)
 Možnost integrace ISND do ESB Agribus je předvedena na modelovém business procesu životního cyklu žádosti

o dotace ve virtuálním prostředí Lubuntu 14.04 LST. V dokumentaci u vlastních zdrojových kódů aplikace chybí
komentáře s uvedením autora.

8. Využitelnost výsledků
 Řešení bylo vyvíjeno za účelem budoucího naplnění vize Ministerstva zemědělství o rozšiřování informačních

systémů pod správou MZ. Součástí této vize je ESB AgriBus - sběrnice, která bude sloužit k propojení všech
jejich současných i budoucích informačních systémů. Proto již nyní je třeba vyvíjené informační systémy připravit
na novou roli, které zavedením sběrnice získají.

9. Otázky k obhajobě
 Jaké zvažujete další kroky k budoucímu propojení všech informačních systémů Ministerstva

zemědělství?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Technická zpráva obsahuje některé nedostatky. Celkově považuji práci za průměrnou a navrhuji hodnotit ji

stupněm dobře (C).

 

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

 

V Brně dne: 9. června 2016
  .................................
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