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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Jedná se o aktuální téma, významné pro praxi a komplexní. Téma navíc zapadá do rámce výzkumné spolupráce CCMi s
Univerzitou v Antwerpách zaměřeného na evolvabilitu systémů. Práce je psána v anglickém jazyce.

Cíle práce byly naplněny, mám pouze metodické a formální připomínky.

Rozsahem je práce nadprůměrná, všechny části jsou relevantní.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 70 (C)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Struktura práce mě trochu mate, jelikož nedodržuje tradiční uspořádání rešerše-analýza-návrh řešení. Též v jednotlivých
kapitolách není uspořádání zcela logické -- např. kapitola Process Model Evolvability začíná rozsáhlým popisem BPMN. Též
není úplně šťastná volba kapitol se sémantickým překryvem: Handling of Business Process Changes versus Process Model
Evolvability. Řada kapitol navíc neobsahuje ani úvod ani shrnutí, takže sledovat myšlenkový tok výkladu je místy náročné.
Chybí mě jasné oddělení problematiky evolvability procesů obecně a v prostředí systému Camunda.

Klíčové pojmy by měly být nejdříve řádně definovány a popsány (s použitím citací) -- zejména "BPM", "BPMS", "Low-Code" --
a pak s nimi dále pracováno.
Tabulky 1.1 a 1.2 přinášejí přehledné shrnutí vlastností BPMS a Low-Code, není ale jasné, z jakých zdrojů a jakými metodami
byl jejich obsah vytvořen.
Postrádám vymezení, pro jaké firmy/projekty jsou diskutovaná řešení zamýšlena, např. z hlediska oblasti působení podniku,
požadavků na rychlost, škálovatelnost, bezpečnost, cenu, apod. Jistě se nejedná o univerzální řešení a má svoje klíčová
omezení.
Podobně by mělo být lépe diskutováno zaměření a omezení popisovaných příklady Low-code platforem; např. Salesforce je
platforma zaměřená na budování CRM systémů a zřejmě nebude vhodná pro vývoj systému řízení výroby.
Proč byly do přehledu Open-source systémů zařazeny pouze Activiti a Camunda? Např.
https://www.softwaresuggest.com/blog/top-free-open-source-bpm-software/ jich uvádí 10.
Řada tvrzení postrádá citaci zdroje a působí minimálně nedůvěryhodně. Např. "BPM software is solely for a commercial
sphere" (sekce 1.5) je samozřejmě chybné (státní správa, veřejné vysoké školy, mj. i ČVUT), stejně tak jako je snadno
zpochybnitelné i tvrzení "Whenever a company decides for a BPMS, it is because their processes can no longer continue
being handled by a human." (V tomto případě bych řekl, že takto logicky a disciplinovaně fungují společnosti spíše
výjimečně). Zatímco nedostatek zkušeností autorovi zcela určitě vyčítat nebudu, tak právě důsledný postup prezentace
silných tvrzení výhradně na základě citací by takovým přehmatům spolehlivě zabránil.

Práce je psána v anglickém jazyce, gramaticky i stylisticky je odpovídající (tj. slušná úroveň, sem tam prohřešek ve slovosledu,
členech, překlep, apod.).
Typograficky je práce v pořádku, doporučil bych ale používat řezy písma pro zpřehlednění textu a některé obrázky (např. 1.2.,
1.3) obsahují vícero malých obrázků a jsou (v tištěné verzi) špatně čitelné.
Gartner a Forrester bych nazýval spíše analytickými než výzkumnými společnostmi.

str. 10 dole "instead of programming" -- autor měl zřejmě na mysli "instead of writing code".
Práce obsahuje též různé vágní formulace (co je např. "solution with an open-source idea"?)

Literatura obsahuje 29 položek, což je spíše podprůměrné na analytickou magisterskou práci, ale dostatečné. Bylo by vhodné
zařadit i renomovanější zdroje, zejména na téma business process management. Zdroje jsou v textu řádně využívány, pouze s
výtkou viz výše o tvrzeních bez citací.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 75 (C)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Práce byla ryze analytického charakteru, toto kritérium tedy není pro ni příliš relevantní.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Práce přináší detailní popis a rozbor tématu a diskutuje detailně řešení v nástroji Camunda. Je vidět pečlivost v množství
informací a detailnosti popisu, v magisterské práci analytického typu bych uvítal větší snahu o systematizaci, teoretický
vhled, provedení a vyhodnocení měření, apod.

Ve studii spatřuji potenciál především jakožto východiska pro další analýzy a bádání, což byl i smysl této práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).



Otázky:
1. Z jakých zdrojů a jakými metodami jste vypracoval tabulky 1.1 a 1.2?
2. Důležitý aspekt, který jste v práci nediskutoval je "leaky abstraction" -- fenomén, který se projevuje u systémů s určitou
výškou abstrakce nad použitými technologiemi. Jak se tento fenomén projevuje u BPMS a Low-Code systémů, které
představují velmi vysokou abstrakci?
3. Ukázkový příklad zaujme svojí malou velikostí, zejména oproti modelům v praxi. Jaký trend vykazují vaše pozorování a
závěry v závislosti na velikosti procesního modelu?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 80 (B)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
I přes uvedené výtky práce odráží nemalé úsilí a je informačně bohatá a zabývá se komplexním a dosud málo diskutovaným
tématem. Autor očividně pronikl hluboko do tématu, nabyté znalosti prezentoval a demonstroval na ukázkovém případu.

Podpis oponenta práce:


