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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadáním bylo navrhnout a vytvořit migrační framework pro produkty firmy SAP (konkrétně SAP IS-U a SAP

CRM). Vyžadovalo tedy podrobné seznámení se s daty, které je potřeba migrovat, a také nastudování růných
technologií firmy SAP. Poté bylo potřeba navrhnout samotné řešení pro migraci, které z části (tam, kde to bylo
možné) využívá existující řešení a část bylo potřeba implementovat.  

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je asi 65 normostran, je tedy z hlediska splnění tohoto požadavku v pořádku. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 98 b. (A)
 Prezentační úroveň je z mé strany bez výhrad, zejména oceňuji shrnutí současných možností migrace v rámci

systému SAP a jejich využití tam, kde je to v rámci vyvíjeného frameworku možné a celkově srozumitelný popis
migračního postupu. Také hodnotím pozitivně pečlivě zpracovaný návrh řešení s využitím diagramů jazyka UML.
Celá práce je velmi dobře strukturovaná a psána srozumitelným jazykem. 

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Samotný text technické zprávy je bez pravopisných chyb a téměř bez překlepů. Také po typografické stránce je

práce zpracována velmi pečlivě a na výborné úrovni. 
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam literatury zahrnuje především prameny týkající se systému SAP a různých řešení spojených s tímto

systémem. Svědčí to o podrobném studiu systému SAP a různých migračních řešení. Literatura je v textu
patřičně odkazována, vlastní výsledky studenta jsou tak bez problémů odlišitelné od převzatých. 

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Vytvořený migrační framework je funkční a představuje komplexní řešení pro migraci v rámci systému SAP se

zaměřením na řešení SAP/ISU využívaném firmami obchodujícími s plynem, elektřinou apod. Svou složitostí a
rozsahem je nadstandardní a v rámci firmy, pro kterou byl vyvíjen, bude velkým přínosem. 

8. Využitelnost výsledků
 Přínos této diplomové práce vidím především v jeho použití v zadavatelské firmě s tím, že podobné řešení tohoto

typu pravděpodobně zatím neexistuje. 
9. Otázky k obhajobě
 V práci zmiňujete, že je vaše řešení zaměřeno na SAP/ISU pro obchodníky s eleltřinou apod. Jak složité

by bylo váš framework upravit, aby jej bylo možné použít i pro jiná řešení využívající SAP?
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Kvalitou zpracování, realizačním výstupem i celkovou složitostí zadání jde o nadstandardní diplomovou práci.

Vzhledem k těmto faktům i výše zmíněmým poznámkám hodnotím tuto diplomovou práci stupěm A (výborně). 

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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