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I. HODNOCENÍ PRÁCE DLE KRITÉRIÍ: Známka

(každé kritérium ohodnoťte známkou 1 - 4; 1...nejlepší, 4...nevyhověl) 1 2 3 4

1. METODICKÁ STRÁNKA PRÁCE

1.1.  Srozumitelnost resp. přesnost specifikace cílů práce

1.2.  Náročnost deklarovaných cílů práce

1.3.  Úroveň splnění cílů práce

1.4.  Využití resp. vhodnost využitých výzkumných metod (pro sběr
podkladů/vstupních dat, vyhodnocení vstupních dat

1.5.  Správnost postupu řešení resp. úroveň metodického postupu

2. OBSAHOVÁ STRÁNKA PRÁCE

2.1. Odborná úroveň tématických celků práce:

a)  teoreticko-metodické podklady práce

b)  analýza výchozí situace či problému a návrh řešení

c)  praktická implementace navrženého řešení a/nebo vyhodnocení výsledků

2.2.  Vyváženost teoreticko-metodické, analytické a praktické části práce

2.3.  Návaznost výsledků/výstupů práce na analýzu problému/výchozí situace

3. ORIGINALITA A PŘÍNOSY PRÁCE

3.1.  Originalita resp. kreativita v přístupu k řešení zadaného úkolu

3.2.  Úroveň výstupů/dosažených výsledků práce

3.3.  Odborný přínos práce

3.4.  Využitelnost výsledků práce pro praxi

4. FORMÁLNÍ, JAZYKOVÁ A LITERÁRNÍ ÚROVEŇ PRÁCE

4.1.  Jazyková a literární úroveň (pravopis, stylistika, práce s odborným jazykem,
formální chyby, provázanost kapitol a subkapitol)

4.2.  Práce s odbornou literaturou a jinými prameny (citace a odkazy na kvalitní
zdroje, množství a diverzita zdrojů)

4.3.  Vhodnost a přehlednost grafů, obrázků, tabulek a schémat (vč. příloh)
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II. TEXTOVÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE (včetně uvedení konkrétních připomínek a nedostatků
práce):
Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy způsobů řešení nástrojů, technik a 
ukazatelů pro rozhodování při investování soukromého subjektu. Pro realizaci 
hlavního cíle byl dále stanoven podcíl spočívající v průzkumu nejmodernějších 
technik a open-source softwarových nástrojů pro přijímání informovaných finančních 
rozhodnutí, které jsou aktuálně dostupné na trhu, a na jejich základě pak vytvořit 
návrh možného softwarového řešení. Dalším podcílem pak byla implementace 
softwarového prototypu určeného pro experimentování s reportováním dat, který bude 
možno provozovat v distribuovaném výpočetním prostředí s využitím webového rozhraní 
na straně klienta.

Druhá kapitola předložené práce obsahuje teoretická východiska a metodologie, které 
byly poté využity při realizaci stanovených cílů této práce. Ve třetí kapitole je 
uveden přehled aktuálně dostupných softwarových technologií použitých při realizaci 
návrhu a implementace softwarového prototypu řešení. Čtvrtá kapitola je pak 
věnována popisu jednotlivých softwarových vrstev vlastní implementace řešení, jehož 
provoz je realizován v distribuovaném výpočetním prostředí. V rámci páté kapitoly 
je provedeno zhodnocení dosažených výstupů práce a diskutovány případné směry 
dalšího rozvoje daného tématu.

Lze konstatovat, že v práci měl být mnohem podrobněji popsán zejména návrh 
softwarového prototypu (např. formou podrobných UML diagramů) i přes skutečnost, že 
jsou v rámci jejich příloh doloženy veškeré zdrojové kódy implementovaného řešení. 
Dalším významným tématem k diskusi je pak nasazení implementovaného softwarového 
prototypu do reálného provozu a jeho další vývoj, který by mohl být např. předmětem 
Diplomové práce studenta. 
 

III. DOPORUČENÉ OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUZI PŘI OBHAJOBĚ PRÁCE (alespoň 3):
1. Je vytvořený generátor pseudonáhodných finančních dat využitelný i pro jiné 
softwarové platformy?

2. Jaký bude další postup nasazení implementovaného softwarového prototypu do 
reálného provozu a jeho další vývoj?

3. Jakým způsobem lze definovat kritéria pro hodnocení a výběr softwarových 
nástrojů použitých při realizaci výsledného softwarového prototypu řešení?

IV. NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE:

v ý b o r n ě v e l m i   d o b ř e d o b ř e n e v y h o v ě l

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  

Datum: 19. 8. 2020
..........................................

podpis (vedoucí práce)
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