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Předložená diplomová práce řeší problematiku návrhu a implementace byznys procesů. Místo na 

standardní prostředky návrhu (BPEL) a implementace (W3 webové služby) se však zaměřil na spíše zatím 

akademický přístup z dílen IBM – tzv. byznys artefakty (návrh byznys procesů) a Active XML 

(implementace byznys procesů). Cílem práce bylo prozkoumat oba přístupy, navrhnout způsob návrhu 

byznys procesů pomocí artefaktů rozšířených o přístup modelování XML zpráv (vyvinutý na MFF UK) a 

překladu navrženého modelu do Active XML implementace. Kromě teoretického návrhu bylo cílem také 

navržený přístup implementovat jako součást existujícího nástroje na MFF UK. 

 

I přes zpočátku nejasné zadání se autorovi podařilo všechny přístupy (byznys artefakty, modelování XML 

zpráv, Active XML) propojit do jednotné metody návrhu byznys procesů. Při řešení překonal řadu 

teoretických, návrhových i implementačních překážek. Problematika byla velmi široká a existovalo 

mnoho neznámých. Z mojí zkušenosti vedoucího diplomových prací na MFF UK mohu tvrdit, že svojí 

obtížností tato práce překonávala řadu jiných prací. Autor prokázal nadprůměrné schopnosti při řešení 

komplexního problému. 

 

Práce je velmi obsažná a veškerou problematiku řeší do někdy až přílišných detailů. To je také jediná 

připomínka vedoucího nejen k textu ale i k průběhu řešení práce – řešitel by se měl snažit svoje myšlenky 

při konzultacích i v textu prezentovat v menším detailu a až v případě potřeby je dále konkretizovat. Jeho 

styl práce vedl k řádově delším konzultacím než s jinými studenty i (v některých částech) k delšímu textu 

práce. Částečně na tom nese vinu složitost řešené problematiky, částečně samotný autor. 

 

Text práce je psán anglicky na dobré úrovni.  Připomínky vedoucího práce k textu byly průběžně autorem 

odstraňovány. 

 

Práce splnila zadání a požadavky kladené na diplomovou práci na MFF UK. Proto ji doporučuji k 

obhajobě. 
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