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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:
Explorativní práce, která se zabývá konceptuálním modelováním práva, specificky využitím metod podnikového inženýrství a
řízení podnikových procesů. Zajímavé a aktuální téma, které zapadá do výzkumné práce CCMi. Zadání lze hodnotit jako
náročnější -- neobsahovalo sice implementaci software, ale náročnějším aspektem byla nutnost proniknout to teorie práva a
zejména pak formalizace rozsáhlé případové studie. Práce je navíc psána v anglickém jazyce.

Zadání považuji za splněné, rozsah práce je dostatečný, všechny části jsou hodnotné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 98 (A)
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:
Práce je přehledně strukturována a obsahuje všechny potřebné části. Jedinou výtkou ke struktuře je to, že následující
odstavec v kap. 3.4 je natolik fundamentální, že měl být důrazně komunikován hned v úvodní části práce:
"Law, in general, is not objective. Two lawyers may interpret the written law in two different ways. The focus of this thesis is
the procedural law, which provides exact descriptions of how to proceed in the process. There should be little room for
creativity."

Autorce se podařilo dobře uchopit rešerši, ve které přináší stručné a jasné definice základů teorie práva a současné přístupy
ke konceptuální formalizaci. Zde postrádám pouze zmínku o UFO-L, projekt vytvářející základní ontologii pro právo založenou
na Unified Foundational Ontology.

Pozitivně hodnotím metodicky propracované porovnání (kap. 3), a to jak z hlediska výběru důležitých aspektů pro porovnání,
tak z hlediska přesných vhledů do esenciálních vlastností BPMN a DEMO. Úspěch je též dán stavěním na dobře provedené
rešerši, kterou jsem chválil v předchozím odstavci. Autorce akorát bohužel uniklo, že na FIT byly závěrečné práce srovnávající
BPMN a DEMO, které by se jí hodily do diskuse; nicméně musím konstatovat, že i bez znalosti těchto prací jsou její
pozorování a závěry zcela v souladu se závěry těchto prací.

Jazyk práce je čtivý, po gramatické i formulační stránce zdařilý. Též po stránce typografické jsem neodhalil žádné zásadní
nedostatky, pouze bych doporučil více využívat různých řezů písma pro usnadnění čitelnosti.

Literatura obsahuje dostatečný počet položek, které jsou řádně citovány v textu; Pouze tabulky 1.1 a 1.2 postrádají citaci
svého zdroje a jeden malý šotek v podobě chybějící reference [?] na Camunda Modeller.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
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:
K textu přísluší formalizované procesy arbitrážního soudu, a to v metodě DEMO (kompletní analýza 128 transakcí) i notaci
BPMN (reprezentativní ukázka), což představuje značné množství práce. Modely v BPMN jsou spustitelné na platformě
Camunda. Je znát vysoká pečlivost zpracování, kvalita obou typů modelů je výborná. Autorka navíc navrhla praktické
rozšíření metody DEMO právě pro modelování právních předpisů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (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:
Výsledky práce představují přínos pro teorii a praxi konceptuálního modelování a ukazují potenciál metody DEMO -- např. v
kap. 4.5 autorka prezentuje identifikované nejasnosti právního předpisu, které odhalila právě systematickou aplikací metody
DEMO. V závěru uvádí, že takto našla více jak 300 problémů v právním textu.

Výsledné modely, postup analýzy i závěry představují též velmi přínosný studijní materiál pro studenty BI-KOM a zejména
MI-MEP.
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. V práci se zaměřujete na porovnání BPMN a DEMO pro modelování práva, v rešerši jste ale objevila a popsala i úspěšné
využití UML a OCL (kap. 1.2.3). Můžete krátce porovnat s vaším přístupem a výsledky?
2. Jaké vidíte možnosti využití aspektových modelu DEMO Fact Model a Action Model pro modelování právních předpisů?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 100 (A)

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:
Jednoznačně reprezentativní práce svým rozsahem i zpracováním. Komisi doporučuji zvážit nominaci na Cenu děkana, mj. s
ohledem na interdisciplinaritu a inovativnost a potenciál pro metodologii práva.

Podpis oponenta práce:


