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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Jedná se o obtížnější zadání, které je zaměřeno na nové technologie, často bez ověřených případů užití, úplné

dokumentace, s problematickou integrací, atp.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání je splněno bez výhrad.
3. Length of technical report in usual extent
 Rozsahem je technická zpráva v obvyklém rozmezí, od úvodu po závěr obsahuje 47 vysázených stran.
4. Presentation level of technical report 85 p. (B)
 Technická zpráva má velmi dobrou strukturu, zaměřuje se na jednotlivá témata a směřuje v souladu s vývojem

výsledného programového řešení. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Oceňuji provedení kapitol 4 a 5
popisujících stručně a výstižně technologie SAP. Praktická část práce mohla být lépe propojena s teoretickou,
zejména v návaznosti na v teoretické části popsané Governance, Risk and Compliance Management (GRC).

5. Formal aspects of technical report 95 p. (A)
 Technická zpráva je psána v anglickém jazyce a po jazykové i typografické je bez vážnějších nedostatků.
6. Literature usage 85 p. (B)
 Seznam studijních pramenů obsahuje 27 položek, převážně dokumentaci v práci diskutovaných a použitých

technologií a publikace zaměřené na "Governance, Risk and Compliance Management". Všechny zdroje jsou
řádně odkazovány v textu práce, kde lze dobře rozlišit rozsah jejich použití, a jsou uvedeny v souladu s citačními
zvyklosti a normami (až na jména autorů, kde se střídají zkrácená s plnými vlastními jmény, chybně se rozlišují
jména a příjmení, či jsou tato chybně spojena; vizte pol. č. 18, 25, či 27).

7. Implementation results 85 p. (B)
 Realizačním výstupem je webová aplikace pro sledování a analýzu rizik implementovaná v SAPUI5 s napojením

na databázi pomocí HCP/SCC. Programové řešení je funkční a splňuje zadání. Zvolené technologie a jejich
uplatnění v aplikaci jsou v pořádku, kód je vhodně členěn, mohl být však více komentován (např. CDS pohledy).
Oceňuji skutečnost, že autor v průběhu implementace experimentoval s novými technologiemi. Škoda, že se
nepodařilo zprovoznit Analysis Path Framework (APF).

8. Utilizability of results
 Přínos výsledků této diplomové práce spočívá především v dokumentaci použití nových technologií.
9. Questions for defence
 Jak přispívá programové řešení vzniklé v rámci práce k procesům GRC?

V kap. 8 "Validation of designed CDS structure" popisujete validační testy pro CDS pohledy ověřující
získání správných dat. Jak byly tyto testy zapojeny do vývojového procesu, zejména v souvislosti s
bodem č. 5 zadání? (vznikly dodatečně po implementaci pohledů či při jejich specifikaci, ověřovaly
existenci regresí při modifikaci aplikace, atp.)
V textu technické zprávy zmiňujete, že se v práci nepodařilo použít rámec APF. Bylo by možné použít v
aplikaci tuto technologii později, až půjde zprovoznit? Jak by se postupovalo?

10. Total assessment 87 p. very good (B)
 Přes obtížnější zadání a v práci popsané komplikace v průběhu řešení vytvořil student kvalitní, anglicky psanou,

technickou zprávu a funkční programové řešení. Celkově práci považuji za nadprůměrnou a doporučuji ji hodnotit
stupněm velmi dobře (B).
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