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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář    

Cílem práce bylo implementovat modul pro data lineage platformu Manta Flow, který dokáže 

analyzovat skripty a metadata vytvořené uživateli business-intelligence nástroje QlikSense. 

Autor implementoval celý proces konstrukce data lineage grafu. Modul podporuje velkou 

podmnožinu funkcionality nástroje QlikSense. 

Obě části práce, implementace a text, jsou velmi rozsáhlé. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář    

Text je napsaný v anglickém jazyce. Kvalita zpracování je vysoká po všech stránkách 

(organizace, sloh, gramatika). Součástí je velmi podrobná analýza všech relevantních aspektů 

chování nástroje QlikSense. Rozhodně nemám žádné výhrady. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář    

Zpracování implementační části má produkční úroveň, což dokazuje to že modul byl zahrnut 

do posledního vydání platformy Manta Flow. Autor si dal opravdu velmi záležet. Nemám 

žádné výhrady ani ke implementaci.  
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Celkové hodnocení Výborně (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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