
Posudek oponenta diplomové práce Štěpána Poljaka „Conceptual Modeling 
of Business Artifacts and their Implementation as Active XML“ 

Cílem práce bylo navrhnout podporu pro konceptuální modelování tzv. „byznys 
artefaktů“ a jejich implementaci pomocí Active XML. Pro modelování byznys artefaktů 
existují různé notace a metody. Autor vychází z modelu nazvaného „Guard-Stage-Milestone“, 
který byl vytvořen pro modelování životních cyklů byznys artefaktů. Pro vytváření modelů 
využil a rozšířil nástroj eXolutio, původně určený pro modelování XML schémat. Dále se 
zabýval otázkou, jak přeložit namodelované artefakty do aktivního XML a jak je touto 
formou realizovat. 

Diplomová práce Štěpána Poljaka je výborně vypracována, autor pečlivě dokumentuje 
navržené postupy, struktury a algoritmy, práce je dobře čitelná a obsahuje jen malé množství 
překlepů a zmatků. Trochu mne mrzelo, že autor při dokumentaci meta-modelu GSM převzal 
definice z uvedených zdrojů a nevyužil standardních modelovacích prostředků (např. UML). 
Přitom při popisu implementace tyto prostředky využil. Myslím, že by to mohlo zvýšit 
čitelnost této části práce. Např. typ artefaktu modeluje jako sedmici, jejíž součástí je i jméno 
typu. Pak se musí zabývat problémem, aby se jména typů neduplikovala. Pokud by využil 
diagramy tříd, byla by situace jednodušší. Také odvozovací pravidla mohla být popsána 
obšírněji, neboť to není zcela běžný artefakt.  

K práci je přiloženo CD s realizací prototypů navržených modulů. Práce mi byla předvedena a 
ukázala se jako zcela funkční. Je pravdou, že pokud jsem se snažil použít zdrojové texty 
uvedené v přílohách práce, proběhl překlad a sestavení v pořádku, při načítání příkladů ale 
docházelo k chybám. To je ale pravděpodobně chyba v původním kódu nástroje eXolutio. 

Hlavní cíle práce diplomant splnil, dokonce se domnívám, že v řadě případů překonal 
očekávání. Jako jazyk práce použil diplomant angličtinu, což usnadňuje publikovatelnost 
výsledků na mezinárodním fóru. Prototypy zásuvných modulů do nástroje eXolutio byly 
realizovány a pro zkoušené příklady fungovaly bez chyb. Práce dokumentuje diplomantovu 
schopnost využít obecné myšlenky a metody softwarového inženýrství na řešení konkrétního 
projektu. Proto práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 
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