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Text posudku:     

Práce se zabývala analýzou a návrhem uživatelského rozhraní nad analytickou sítí osob a 

objektů a vztahů mezi nimi, vytvářenou a spravovanou Bezpečnostní informační službou. 

Vypracovaný návrh měl být realizován formou softwarového prototypu. 

 

Předložená práce má standardní strukturu implementační softwarové práce. Byla předložena 

dokumentace vypracovaného softwarového díla dokumentující celý proces analýzy, návrhu, 

implementace a testování a součástí je též uživatelská dokumentace. Dokumentace je 

předložena v potřebné míře detailu. 

 

V průběhu řešení práce řešitelka komunikovala s vedoucím a reflektovala všechny 

připomínky, které byly především k části popisující analýzu a části popisující testování. U 

analytické části byly postupně doplňovány diagramy doprovázející dokumentaci (diagram 

tříd, diagram případů užití a popis scénářů jednotlivých případů užití. V části věnované 

testování bylo doplněno a zhodnoceno uživatelské testování dle metodiky System Usability 

Scale.  

 

Nejhodnotnějšími částmi práce je provedná analýza, jejíž dosažení bylo značně obtížné. 

Požadavky nepocházely přímo od vedoucího práce a nebyly přesně formulovány, jako je tomu 

běžné u jiných diplomových prací. Pocházely přímo od jednotlivých analytiků Bezpečnostní 

informační služby, a komunikace s nimi nebyla vždy úplně snadná, neboť požadavky 

neformulovali vždy zcela jasně a jednoznačně. Navíc je třeba vzít v potaz, že vycházely 

z existujícího software. V takových případech jsou často požadavky kladeny spíše ve smylu 

"co v současném SW funguje špatně" a bylo to i v tomto případě. Pro analytika je tak práce 

ještě náročnější, neboť od uživatelů existujího software nedostává plnou informaci o 

očekávaných funkcionalitách. To co funguje správně, nebývá v jejich vyjádřeních zmíněno. 

 

Další velmi hodnotnou částí práce je vytvořený software. Dle zadání se mělo jednat o 

softwarový prototyp. Řešitelka však vytvořila funkční řešení, které splnilo požadavky 

analytiků, jak ukazuje provedené testování. Software je již v provozu a používán. Čili 

řešitelka zadání významně překročila a vytvořila hodnotné a funkční softwarové dílo. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Práci navrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 

   Práce významným způsobem naplňuje partnerství MFF UK a BIS, neboť vytvořila 

použitelné a partnerem užité softwarové dílo. Navíc je tímto parnterem Bezpečnostní 

informační služba, která software nachází užitečným při své analytické činnosti. Nepřímo má 

tak vytvořené softwarové dílo významný společenský dopad. 
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