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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vizualizace použití artefaktů procesní aplikace  
Jméno autora: Jitka Stoklasová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13136, Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 13393, Centrum znalostního managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za standardní. Výstupem práce je software, jehož vytvoření vyžaduje provedení analýzy, návrhu a následně 
i otestování. Nezbytnou součástí práce bylo seznámení s technologií IBM, která se běžně nevyužívá a jejíž uchopení může 
být pro někoho náročnější.  

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Cílem práce bylo ověřit, pomocí vytvořené aplikace, možnosti vyhledávání a následné vizualizace hledaných artefaktů 
v procesní aplikaci, vytvořené v nástroji IBMBPM. Tento cíl byl naplněn. Vytvořená aplikace ukázala, že prostředí IBMBPM 
lze rozšířit o modul vyhledávání artefaktů, který zjednoduší vývoj složitějších procesních aplikací, především pak hledání 
chyb a ladění. Oceňuji, že se nad rámec očekávání povedlo v grafickém zobrazení vykreslovat propojovací čáry obdobně 
jako v IBMBPM, tj. čáry jsou zalomené. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala aktivně a samostatně. Pravidelně se scházela se mnou i odborným konzultantem, který ji seznamoval 
s technologií IBMBPM a pomohl doladit vybrané nejasnosti. Na studentce bylo vidět, že se jedná o první její práci tohoto 
typu (rozsah, problematika, složitost), nicméně s většinou problému se bez problémů vypořádala.  

 

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. 
V rámci práce studentka aplikovala celou řadu znalostí, nabytých během studia nebo které na základě znalostí načerpala 
z doporučené literatury. Opět bylo vidět, že zatím nemá dostatek praktických zkušeností s vývojem, což ale není u 
bakalářských prací nic neobvyklého. Jenom to v některých případech zpomalilo práci a při větších zkušenostech by aplikace 
podporovala i více možností, jak je zmíněno v kapitole 8 o dalším pokračování.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Také v textu práce se projevila nezkušenost studentky se psaním podobných prací. Některé formulace by mohly být 
„uhlazenější“, případně lépe strukturované. V úvodní části mohla být větší pozornost věnována popisu BPMN notace, u 
výsledků testů by se hodily také komentáře dalších testerů, kteří aplikaci také ověřovali a jsou uvedeni v poděkování. 
Čtenář by tím získal lepší představu o tom, jakým způsobem tuto aplikaci a její funkčnosti vnímají vývojáři, pracující 
s nástrojem IBMBPM. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Množství zdrojů i jejich použití odpovídá požadavkům práce a citačním zvyklostem.  

 

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. 
Vytvořenou aplikaci lze považovat za první verzi, která ověřila, že je možné artefakty vyhledávat a následně graficky 
zobrazit. Z testování uživateli, kteří se tvorbou procesních aplikací v nástroji IBMBPM zabývají, vyplývá, že realizované 
funkčnosti jsou v práci často vyžadovány a jsou slabou stránkou nástroje IBMBPM. Aby ale bylo možné aplikaci v praxi 
plnohodnotně používat je ale nutné ještě do ní zapracovat funkčnosti, které jsou zmíněny v kapitole 8. Především se jedná 
o složitější procesní aplikace, jejichž podpora ale nebyla v této bakalářské práce vyžadována. Důležitá je také skutečnost, 
že vizuální zobrazení diagramů v aplikaci se blíží, především dle propojovacích čar, zobrazení v nástroji IBMBPM.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výsledná práce naplnila stanovené cíle. Během práce nevznikly žádné zásadní problémy v práci studenta. 
Odevzdání bylo nakonec odloženo o semestr, což bylo pro předloženou práci ve svém důsledku přínosem, protože 
bylo možné v rámci rozšířeného času zapracovat více funkčností. Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.1.2020     Podpis: 


