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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:
Téma práce rozvíjí zapojení Fakulty v CIAO! Enterprise Engineering Network. Téma transformace modelů DEMO do notace
BPMN je jedním z důležitých témat. Práce navazuje na výsledky předchozích diplomových prácí s cílem posunout
transformaci dále zejména v oblasti implementace.

Zadání práce lze hodnotit jako průměrně náročné, zahrnovalo však několik výzev a technologických rizik. Se všemi se autor
zdárně popral a zadání lze prohlásit za splněné, rozsah práce splňuje požadavky, všechny části jsou hodnotné, byť některé až
příliš stručné. Práce je psána v anglickém jazyce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
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 dobře strukturovaná, autor postupoval systematicky. Drobnou poznámku mám k prvnímu cíli: seznámení se s
notacemi patří do metodiky.

Sekce týkající se nástrojů je až příliš stručná, byť cílem práce nebyla detailní analýza a porovnání nástrojů. Též ukotvení do
problematiky Business Process Management by se v textu dobře vyjímalo, zejména s ohledem na to, že autor se na něj
odkazuje v kap. 7.1. Pocitem přílišné stručnosti a plochosti pak působí i další kapitoly, je znát rostoucí spěch.

Jazykově práce vykazuje gramatické nedostatky, na bakalářskou práci je však kvalita dostatečná. Práce je dobře čtivá,
typograficky je práce zdařilá. Vytknout lze určité formulační nepřesnosti, z hlediska baklářské úrovně ovšem v mezích.

Literatura obsahuje počet položek adekvátní stručnosti textu. Položky jsou korektně citovány v textu. Chyběla mě vhodná
reference na VISI Standard a též všechny diskutované nástroje by měly být v literatuře
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 95 (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:
Autor navrhl a implementoval parametrizovatelnou transformaci DEMO modelů z nástroje Plena do BPMN modelů, které
odzkoušel na platformě Camunda. Transformace je implementována formou skriptů v jazyce Python. Transformace je
funkční, výsledné modely jsou syntakticky validní a autorovi se též podařilo dosáhnout uspokojivého grafického layoutu
diagramů. Sémantická validace proběhla částečně, a to z důvodu omezení možností simulace modelů na platformě Camuda.
K plné validaci by též bylo třeba vyzkoušet transformaci na větších modelech, což však již bylo mimo rozsah práce.
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:
Práce přispívá do výzkumu konceptuálního modelování v CCMi. Práce zúročila předchozí výsledky a ukázala, že transformace
z DEMO do BPMN navržená Ing. Mrázem je prakticky realizovatelná. Autor též v průběhu řešení navrhl některá metodická
vylepšení. Výsledky práce představují významný posun v uplatnitelnosti metody DEMO ve firemních prostředích využívajících
workflow systémy založené na BPMN. O tuto transformaci též jeví zájem někteří partneři z CIAO! Enterprise Engineering
Network, chystáme se tedy v rámci letního studentského výzkumu pokračovat a výsledky též publikovat.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student jevil o téma zájem, velmi samostatně se popral se všemi metodickými i technickými výzvami.
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:
Autor odvedl hezkou práci na návrhu a implementaci transformace, bohužel textová část práce utrpěla nedostatkem času jí
věnovaným. Samotný výsledek ale má jednoznačný potenciál, v jehož rozvíjení chceme pokračovat.

Podpis vedoucího práce:


