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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena):
Autor práce se věnoval návrhu datového standardu pro publikaci dat o veřejných zakázkách na profilech jednotlivých zadavatelů.
Hlavním východiskem byl současný standard definovaný v podobě XML schématu Ministerstva pro místní rozvoj. Ve spolupráci
s několika odborníky s praxe veřejných zakázek potom autor definoval standard nový, rozšiřující původní. Standard zavádí několik
úrovní validity dat a tyto úrovně popisuje pomocí prostředků jazyka XML schéma a definuje i pokročilá validační pravidla pomocí
jazyka XSLT. Autor práce se detailně věnoval analýze celého problému včetně studie existujících řešení. Velmi detailně je porovnal
a kompletně popsal i svůj navržený formát včetně jeho výhod a nevýhod. Pozitivně také hodnotím to, že se podařilo autorovi práce
získat zpětnou vazbu od několika odborníků na problematiku veřejných zakázek z EU.
Svým rozsahem práce převyšuje běžnou diplomovou práci. Celkově se jedná o kvalitní dílo. Nicméně forma prezentace výsledků
v textu práce působí v některých částech nedokončeně. Jedná se především o několikrát opakované špatné reference z textu na
obrázky a tabulky a další podobné typografické problémy. Jako vedoucí vím, že se autor práci intenzivně věnoval dlouhou dobu.
Bohužel si nešťastně rozvrhl čas a několika částem textu práce se věnoval úplně v závěru. To se na typografické kvalitě výsledku
bohužel projevilo. Tento nedostatek však na mé výsledné hodnocení nemá zásadní vliv.
Doporučení k obhajobě:
Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací

ANO

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/
Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou
je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku):
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