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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání práce bylo splněno. V zadání je uvedeno, že autor navrhne a vytvoří nástroj, který
umožní  zájemcům  o  využití  cloudových  služeb  vyhodnotit  náklady  spojení  s  jejich
využíváním v různých scénářích. Tento nástroj je obsažen v přílohách k diplomové práci.
Nástroj je aplikačním výsledkem diplomové práce, k němuž autor dospěl  pomocí kroků
uvedených v zadání. Domnívám se, že zadání práce bylo zcela naplněno. 

2. Písemná část práce 90 /100 (A)

Diplomová  práce  je  ryze  prakticky  orientovaná.  Práce  se  věnuje  řešení  problémů  s
hodnocením  flexibility  cloudu  pomocí  metody  reálných  opcí.  Velmi  kladně  hodnotím
použití trinomického modelu, čímž autor navázal na svoji bakalářskou práci. V první části
diplomové  práce  autor  výstižně  a  srozumitelně  vysvětluje  základní  pojmy  "cloud
computing",  "reálné  opce",  porovnání  řešení  on-premise  a  cloud  computingu.  Jsou
formulovány tři hypotézy, které jsou v závěru práce vyhodnoceny. Domnívám se, že první
hypotéza  vůbec  nemusela  být formulována,  protože  výsledek jejího ověření  vyplývá  z
definic trinomického a binomického modelu a výsledek ověření hypotézy je tedy předem
znám. Relevantní jsou v zásadě hypotézy č. 2 a 3. Samotnému řešení předchází analýza
funkčních a nefunkčních požadavků, které jsou následně testovány. Autor vytvořil řešení v
jednoduchém  uživatelském  /  grafickém  rozhraní.  Kapitola  6  se  věnuje  implementaci
aplikace, která je k diplomové práci přiložena. Aplikace je následně v kapitole 7 testována
v podobě binomického a trinomického modelu. Předložená diplomová práce je po věcné
stránce v pořádku. Slabší  stránkou je literární  rešerše,  nicméně  primárně  je  diplomová
práce  zaměřena  na  aplikaci.  Autor  vhodně  používá  odbornou terminologii.  V práci  se



vyskytuje několik drobných překlepů,  které však zásadně  nesnižují  kvalitu práce. Autor
dodržel  pravidla  publikační  etiky,  citoval  zdroje,  které  uvedl  v  seznamu  literatury  v
doporučeném  citačním  stylu.  Kladně  hodnotím,  že  autor  přiznává  návaznost  na
bakalářskou  práci.  Bibliografické  údaje  jsou  úplné.  Autor  vytvořil  vlastní  softwarové
řešení a nebyly porušeny licenční podmínky. 

3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

Přiložená  aplikace  byla  vytvořená  pomocí  technologie  Java  a  Java  AWT.  Vytvořený
program  je  snadno  použitelný  s  přehledným  uživatelským  rozhraním.  Aplikace  je
spustitelná ze souboru app.jar z přiloženého CD. Kapitoly 6 a  7 diplomové práce nabízí
přehledný manuál práce s aplikací. Aplikace je plně funkční. 

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 100 /100 (A)

Diplomová  práce  rozšiřuje  poznatky  o  využití  reálných  opcí  při  stanovení  hodnoty
flexibility projektů v oblasti IT, konkrétně  variant rozhodování o projektech vztažených k
využití cloud computingu v praxi. Za hlavní výsledek považuji vytvoření aplikace v podobě
softwarového nástroje pro ekonomické vyhodnocení  cloudového vs. on-premise řešení.
Softwarová aplikace je uživatelsky přívětivá a srozumitelně  popsána v diplomové práci.
Uživatelské rozhraní aplikace je v anglickém jazyce, což rozšiřuje možnost jejího využití i
v zahraničí. Domnívám se, že je využitelná v akademické i komerční sféře. 

Celkové hodnocení 95 /100 (A)

Celkově  hodnotím  diplomovou  práci  jako  velmi  kvalitně  zpracovanou  v  souladu  se
zadáním. Autor sice nenabízí rozsáhlý pohled na teorii, nicméně prezentovaný teoretický
základ reálných  opcí  je  dostatečným  předpokladem  pro aplikaci  v  praxi.  Jako klíčový
výstup celé  práce  vnímám  vytvořenou  softwarovou  aplikaci, která  umožňuje  pomocí
binomického  i  trinomického  modelu  lepší  pochopení  principů  hodnocení  flexibility
cloudu.  Velmi  oceňuji,  že  autor  jako  jeden  z  mála  nepohlíží  na  reálné  opce  pouze
teoreticky (převážná část dosud publikované literatury o reálných opcích),  ale navrhuje
vlastní originální aplikaci, která fungování reálných opcí přibližuje praxi. 

Otázky k obhajobě

1) Jak autor vidí konkrétní využití vytvořené aplikace v akademické či  komerční praxi? V
práci je využití naznačeno, nicméně prosím autora o jeho konkrétnější představu. 
2) Na str. 76 autor uvádí, že pokud by nástroje podobné kalkulátoru nákladů od Microsoft
Azure propojily s  navrženou aplikací,  mohly by pravděpodobně  poskytovat ještě  lepší  a
přesnější výsledky. Mohl by autor tuto myšlenku více rozpracovat?



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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. 52/2021, 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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Celkové hodnocení

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.
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