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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Monitorování privátního cloudu 
Jméno autora: Matěj Židek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Mgr. Boris Parák 
Pracoviště oponenta práce: CESNET, z.s.p.o. ; Oddělení gridů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadanie vyžaduje naštudovanie problematiky monitorovania zátaže so zameraním na virtualizované/cloudové prostredia a 
realizáciu navrhnutého riešenia pre cloudovú platformu OpenNebula. Obsahuje netriviálnu teoretickú aj praktickú zložku. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práca spĺňa zadanie. Menšou výhradou je problematická škálovateľnosť implementovaného riešenia, ktorá je však 
spôsobená dočasným stavom softvéru tretích strán (InfluxDB). Autor práce tento stav korektne popísal, vrátane plánu na 
nápravu a obnovenie škálovateľnosti. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor zvolil adekvátny postup a metódu riešenia problému. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor urobil rozsiahly prieskum existujúcich riešení a literatúry popisujúcej oblasť zberu, ukladania a spracovávania 
monitorovacích dát. Získané znalosti správne aplikoval na zadaný problém a navrhol riešenie, ktoré previedol do fungujúcej 
implementácie. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práca je po typografickej, formálnej a jazykovej stránke na veľmi dobrej úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autor práce aktívne a samostatne vyhľadával relevantné zdroje. Výber zdrojov a ich použitie v práci spĺňa zvyklosti a normy. 
Zdroje pokrývajú všetky kľúčové časti práce, od všeobecného konceptu zberu a spracovania monitorovacích dát až po 
existujúce softvérové komponenty a komplexné monitorovacie riešenia pre cloudové infraštruktúry. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Programové riešenie (implementácia monitorovacieho systému) je funkčné a bolo otestované nasadením v reálnom 
cloudovom prostredí. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Celkovo hodnotím predloženú záverečnú prácu pozitívne. Autor splnil zadanie s menšími nedostatkami. Tie sú 
však správne identifikované a vysvetlené v práci, vrátane zhodnotenia dopadu odhalených nedostatkov softvéru 
InfluxDB na fungovanie celého systému. V súčasnom stave je riešenie funkčné a bolo otestované nasadením 
v reálnom cloudovom prostředí. 

 

Otázky: 

1. V návrhu spomínate rozdiely v API a dátach z platforiem OpenNebula a OpenStack. Skúmali ste tieto 
rozdiely bližšie? Sú syntaktického alebo sémantického charakteru? Je možné dáta spojiť po zjednotení 
formátov? 

2. Máte orientačnú predstavu s akým množstvom dát dokáže Vaše riešenie pracovať? Aký je dopad na 
úložnú kapacitu požadovanú Vaším riešením (časový horizont jedného roka, stovky fyzických strojov a 
tisícky virtuálnych strojov)? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.6.2015     Podpis: Boris Parák 


