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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním práce je navrhnout ontologii (formální konceptualizaci) pro část modelu STAMP, moderní metodologie řízení 

bezpečnosti založena na Teorii systémů. Rozsah výsledné ontologie byl omezen na model řídící smyčky zpětné vazby (control 

loop) a procesu pro analýzu rizika STPA. 

Zadání této práce je náročnější. To vychází z podstaty ontologického inženýrství a rozsahu modelované domény. Ontologické 

inženýrství je komplexní aktivita vyžadující tým doménových expertů a ontologických návrhářů. Rozsah výsledné ontologie 

popisuje netriviální část modelu STAMP. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená práce splňuje zadání. Výsledná ontologie popisuje adekvátně základní objekty, typy událostí a jejich vztahy 

relevantní pro řídící smyčku a STPA proces.   

V rámci vývoje ontologie je vhodné prezentovat využití ontologie na konkrétním příkladu. Práce prezentuje uměle vytvořené 

testovací příklady v rámci analýzy pomoci nástroje Alloy. Bohužel práce neobsahuje příklad z letecké dopravy, např. model 

sub-procesu handlingu letadla na stojánku a jeho řídících smyček.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Výběr postupu řešení je adekvátní. Pro konceptualizaci STAMP modelu byla vybrána moderní metodologie pro vývoj 

ontologií založená na top-level ontologie UFO (Unified Foundational Ontology). 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Velmi dobře byly využity znalosti získané z odborné literatury. Nicméně, prezentace přehledu využité teorie mohla být 

odbornější. Zároveň jsou některá tvrzení nesprávná nebo používají nevhodnou terminologii.  

Nesprávná tvrzení: 

- Kapitola 4. strana 19, §1 – koncepty top-level ontologie nejsou závislé nebo popsané prvky domény. 

- Kapitola 6.1 strana 25, §3 – „Třída je rigidní, jestliže v jakémkoliv světě a v jakémkoliv čase je schopna zachovat 

všechny své vlastnosti neměnné“. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce využívá správně formální jazyk OntoUML (rozšíření diagramu tříd jazyka UML) a aktivity diagram (též součást UML). 

Narazil jsem na konflikt mezi obrázkem 14 na straně 33 a popisem, který následuje. Cituji: 

„Třída Inadequate control má stereotyp „Complex event“, protože nevhodné řízení je souhrn několika typů 

událostí, v případě zobrazeného modelu, souhrn čtyř typů událostí v pravé části obrázku se stereotypem „Event“.“ 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce využívá vhodné zdroje. Přehled metodologie STAMP a metodologie pro ontologické inženýrství je velmi dobrý a je 

řádně odlišen od vlastní práce. Využitá odborná literatura byla řádně citována. 

Jedinou připomínkou k využití zdrojům je, že citace by mohly byt častější a že některé zdroje jsou zastaralé. Další připomínka 

k tomu, že práce není porovnána se současným stavem. 

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Navržená ontologie splňuje zadání. Formální korektnost modelu byla ověřena v prostředí Menthor. Kvalitu ontologie určuje 

rozsah testování a úprava nalezených nedostatků. Pro testování byly zvoleny vhodné metody - kompetenční otázky a 

testování v programu Alloy. Rozsah testování ovšem nebyl explicitně specifikován.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Hodnocení práce nejvíc ovlivnila kvalita výsledné ontologie a vědomé použití metodologie pro vývoj ontologií. 
Studentka prokázala schopnost řešit náročné zadání a orientovat se a využívat znalosti získané v odborné literatuře.  

 

Zde je seznam otázek k práci, které vycházejí z nedostatků popsaných v části II. 

Otázky: 

1. Jaký je vztah mezi koncepty top-ontologie a koncepty doménové ontologie? 
2. Jaká je definice rigidní třídy podle UFO? 

3. K čemu slouží stereotyp “complex event”? Proč je popis, který následuje za obrázkem 14, nesprávný? 

4. Kolik kompetenčních otázek bylo využito během testování ontologie? Jaká je velikost modelů 
generovaných v programu Alloy?  

5. Prezentujte využití navržené ontologie na příkladu z praxe, např. model pod-procesu handlingu letadla na 
stojánku a jeho řídících smyček. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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