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1. Splnění požadavků zadání.
Práce vyžadovala nastudování používaných metod pro detekce vzorů v modelu, dále seznámení se s
programovacím model aplikace Enterprise architect. A vytvoření aplikace pro detekci vzorů ve
firemních procesech. Námitky mám pouze k průzkumu a popisu existujících přístupů, kde diplomant
mohl jednotlivé přístupy popsat detailněji.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Logická struktura práce je dobrá, celkový rozsah diplomové práce je ovšem relativně malý. Zejména
teoretická část by si zasloužila větších podrobností.
Z dalších formálních nedostatků uvádím:

Diplomant používá velmi dlouhá souvětí, občas obtížně srozumitelná např. kapitola 1 odstavec 1 věta
čtvrtá "Analytik..."
kapitola 3.1 první odstavec věta druhá "Vzor jako takový ..."

Nečitelné obrázky např. Obrázek 3, Obrázek 6

Text obsahuje místy překlepy vzniklé nepozorností Kapitola 3.5 druhý odstavec poslední věta
"Sady se postupně skládají ve třech fázích"

Použita zkratka bez uvedení v seznamu použitých zkratek. Kapitola 3.5 první věta  "PAIS"

Definice 5.3 "Incidenční matice grafu G ..." z definice není zřejmé, že je použit
formálně ohodnocený graf z definice 5.1

Kapitola 5.3 pro popis algoritmu je vhodnější, místo slovního popisu použít pseudokódu s
případnými poznámkami k jednotlivým řádkům, daná část získá na přehlednosti.

Obrázek 7 ERR diagram tabulek vzoru zobrazuje databázové tabulky, nicméně součástí
ERR diagramu je též zaznamenání vazeb mezi tabulkami, zde jsou vazby popsány slovně.

Diplomant vytváří nová slovní spojení kapitola 6.3 první odstavec poslední věta
"Data ... budou perzistována v souboru XML"

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky této práce odpovídají zadání s výhradou k rozsahu popisu stávajících přístupů. Diplomant
úspěšně použil metodu založenou na teorii grafů, konkrétně algoritmus pracující s incidenčními
maticemi.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je z části kompilačního charakteru, kde popisuje aktuální přistupy k problematice a z části
praktického zaměření. V praktické části byla vytvořena aplikace spolupracující s modelovacím
nástrojem a umožňující identifikaci vzorů v procesních modelech.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité prameny mají vztah k tématu práce a jsou tedy adekvátní, mezi zjištěné problémy ovšem patří
reference číslo 7 a 14 bez toho aby na ně byl odkaz v textu práce. Závažným prohřeškem dle mého
názoru je chybný styl citací neodpovídající požadované normě ČSN ISO 690 u citací 3, 4, 5 a dalších



6. Otázky k obhajobě.
V kapitole 1 první věta, je uvedeno, že obtížnost zvládnutí řízení vnitřních procesů roste
exponenciálně s rozsahem struktury firmy a množstvím vnitřních procesů. Kde jste čerpal informaci o
exponenciálním průběhu a co může být toho příčinou.

Kapitola 4, Odstavec č. 2, první věta uvádí: "V následující tabulce je přehled podpory ve známých
modelovacích systémech" O které známé modelovací systémy se jedná?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce vyjma formálních nedostatků uvedených v předchozích bodech může být použita k obhájení.
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