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1. Assignment comments
 Zadání diplomové práce vzniklo na základě podnětu studenta, který má vztah k systému SAP z mimoškolní

pracovní činnosti. Byl kladen velký důraz na hledání možností využití nových UI technologií vyvinutých společností
SAP (APF, Fiori, ) pro stávající GRC produkty. Práce volně navazuje na jeho bakalářskou práci, ve které se
zabýval platformou SAP HANA.
V průběhu řešení se projevila náročnost zadání vyplývající zejména z požadavku na použití nejnovějších
technologií společnosti SAP. Zejména APF Framework je zcela nový nástroj, který je stále ve vývoji, a proto musel
ve spolupráci s konzultantem ze společnosti SAP ČR, spol. s r.o. Ing. Martinem Orságem řešit spoustu problémů s
jeho prvotní instalací a napojením na další vývojové systémy.

2. Literature usage
 K získávání studijních materiálů přistupoval Bc. Uhlíř velmi aktivně. Navíc podle vyjádření konzultanta v některých

záležitostech musel využít i možnosti konzultace se servisními teamy SAP v zahraničí. 
3. Assignment activity, consultation, communication
 Vzhledem k tomu, že námět zadání vznikl mimo fakultu, využíval k odborným konzultacím konzultanta ze

společnosti SAP ČR, spol. s r.o., který ve stanovisku, o které jsem ho požádal, mj. uvádí, že "při problémech s
využitím APF Frameworku byl schopen navrhnout alternativní řešení s využitím jiných UI technologií a následně je
využít při realizaci prototypu".
Spolu jsme konzultovali zejména řešení dopadu nedostupnosti některých technologií a obsah písemné práce. Při
těchto konzultacích prokazoval výbornou orientaci v řešené problematice.

4. Assignment finalisation
 Práci dokončil včas, definitivní obsah jsme spolu konzultovali. Připomínky, které jsem k obsahu předložené verze

písemné zprávy měl, zohlednil ve finální verzi.
5. Publications, awards
 Žádná.
6. Total assessment very good (B)
 Celkově hodnotím přístup Bc. Michala Uhlíře k řešení diplomové práce jako velmi dobrý. Prokázal schopnost

pružně reagovat na problémy, které se v průběhu řešení vyskytly, a hledat řešení variantní.
I konzultant vyjadřuje spokojenost s prací Bc. Uhlíře a cení si zejména jeho "orientace ve zcela nové problematice i
schopností samostatně pracovat a navrhovat řešení problémů".

 

In Brno 7. June 2016
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