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Stvlistická úroveň
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

l Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací
slovnÉ lrodnoeení a připornínky k baka|ářské práeiv rozsahu minimálně deseti řádl'{& uved"te,
prosírn, na ďrul.rou stranu postldku.

ffitázkv k oblrajohě bakalářské práce:

1} Byla při výběru technologického řešení Bi zváŽena ! modernější (mnohdy cloudová} řešení?
Z jakého důvodu se firma rozhodta pro již z dnešního pohledu přežitou technologii OLAP?

2} Jakou fázi byste v průběhu návrhu a implementace označil jako nejnáročnější? Vvs ly se
běhern zpracováni nějaké problémy? Jak si vysvětlujete důvod jejich vzniku? Dalo se jim
předejít?

Fráei ďoporučuji - * k ohha3'obě" (xnehodící se škrtněte)
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Předložená bakalářská práce se zabyvá problematikou Integrace aplikace Business Intelligence do

Bohužel se autor zaměřil ýhradně na technologii ol-AP a v práci tedy postrádám detailnější pohled
na aktuální trendy a rnoderní řešení Btr'

irnplementace. Návrh datového skladu (dimenzí a tabulek faKů) je zpracován na velrni dobré
úrovní, avšak popis jednotliých metrík či atributů mohl b1Ít detailnější, nebo alespoň k nahlédnutí
ve forrně přílohy' Výsledná imp|ementace dle slov autora splnila veškerá očekávání firmy, čímž
naplnila hlavní cíl práce,

Práce splňuje Í všechny další předsevzaté cíle a dodÉuje zásady pro Zpracování. Autor touto prací
prokázal velkou míru samostatnosti a hloubkové porozumění tématu. Práce s domácí i zahraniční
literaturou je na odpovídající úrovni. Až na drobné stylistické a formáÍní odchylky je práce velmi
zdařilá, a proto ji doporučuji k obhajobně s hodnocením - vyborně.


