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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Monitorování privátního cloudu 
Jméno autora: Matej Židek 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 

Katedra/ústav: Katedra počítačů 

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Vondra 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra kybernetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je náročnější v tom, že vyžadovalo komunikaci s externím zadavatelem pro upřesnění podmínek. Jeho řešení vedlo na 

zkoumání nejnovějších technologií, se kterými se pracuje hůře, než ze staršími stabilními alternativami. 
 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 

byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 

Student pracoval převážně samostatně, detaily zadání konzultoval se zadavatelem a některé implementační potíže se mnou. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odborně je práce na dobré úrovni, jak v části řešeršní, kdy student pronikl do dané problematiky, tak v části implementační. 

Zdrojový kód je také pěkně strukturovaný v souladu se zvyklostmi jazyka Ruby. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K typografické a jazykové stránce nemám výhrad. Práce je kratší, přesto je dobrým úvodem do problematiky a zároveň 

dokumentací k vytvořenému programu. 

 

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. 
Množství citací je adekvátní. Jde o dokumentaci k rešeršovaným řešením a knihy o programování v Ruby, které se student na 

bakalářské práci prý učil od začátku. Také obsahuje dva články. Prakticky všechny zdroje si student našel sám. Zdroje jsou 

v textu správně citovány. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 



 

2/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Výsledkem práce je řešení k ukládání výkonnostních dat ze systému OpenNebula, které je jednoduše aplikovatelné i na jiné 

problémy. Toto řešení zatím trpí chybami, které jsou ve vývojové verzi databáze InfluxDB. Věřím ale, že výsledky rešerše jsou 

správné a je vhodné počkat na stabilní verzi tohoto nástroje, který má podstatně více funkcí, než konkurenční software. Tato 

práce je krok správným směrem od zastaralých řešení typu Collectd  a RRDTool. Předpokládám, že během léta bude 

otestována na živé instalaci OpenNebuly v MetaCentru. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Myslím, že jde o velmi dobrou práci jak po stránce teoretické tak praktické. Problémy s nestabilitou externích 

komponent by neměly hodnocení zhoršit, zvláště pokud kolega slíbí software podporovat i po obhájení práce. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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