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Výborně Velmi Dobře Neprospěl

I. Ho_dnocení zpracování tématu studentem: 
dobře

x
Volba m9tod a jejich aplikace při zpracování tématu x
Hloubka provedené analýzy x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logi'cká stavba (struktura) práce

Aktuálnost a vhodnost použiých pramenů

Schopnost studenta zpracovat získané podklady

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

Formulování vlastních názorů studenta

III, Hodnocení formy' a stv|u práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)

Stylistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
Slovní hodnocení a připomínky k bakalářské práciv rozsahu minimálně deseti řádků uved'te,
prosím, na druhou stranu posudku.

otázky k obhajobě bakalářské práce:

Vnímáte zásadní ýhodu GoodData oproti jiným vizualizačn ím nástrojům?
Co považujete za nejdůležitější část z pohledu dodávky BI / reportů?
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Slovní hodnocení:

Bakalářská práce řeší reálný use case (případ užití) datové analytiky v rámci prostředífirmy, která
se sama zab'ývá dodávkou business inteligence a datoých služeb' To už samo o sobě nastavuje
poměrně vysokou míru očekávání na dodaný ýstup'

Petra dodala ýstup v pefektní kvalitě; zároveň pracovala velmi intenzivně s našim ýmem a
všechny b/to aktlvlty shrnula do této bakalářské práce' osobně velmi oceňuji prakticŘé zaměření
práce. Téoretická část je, dle mého názoru naprosto dostatečná a pokýá všecnny důležité
aspeký zpracováva ného tématu.

Po vizu'ální stránce je práce na velmi vysoké úrovni, stejně tak kladně hodnotím její strukturu a
členěnítextu. Cetla se velmi dobře, což se jistě nedá ří'ct o všech závěrečných piačictr.

Prácl doporučuji - n€d€pořuět+jix k obhajobě. (xnehodícíse škftněte)

Baka!ářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Výborně

Datum: 23.5.2022
Podpis oponenta bakalářské práce
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