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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Domnívám se, že zadání nebylo nijak výjimečně těžké z technického hlediska, nicméně stále od studenta vyžadovalo
vynaložení nemalého úsilí k jeho dokončení. Vzhledem k plánovanému nasazení výsledného softwaru v provozu firmy
Livesport s.r.o. byl během celé doby kladen velký důraz na kvalitu zpracování.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Student podle mého názoru nejenom splnil zadání v plném rozsahu, ale prokázal i jistou míru flexibility, když zadavatel (firma
Livesport s.r.o.) přidal v průběhu vývoje nástroje další požadavky na jeho funkcionalitu.

V souladu se zadáním zrealizovaný software umožňuje sběr informací o běžících službách a hardwaru na linuxových stanicích
každou vteřinu. Nástroj je jednoduše škálovatelný a nasbírané údaje je možné obohatit o metadata a zasílat je paralelně do
různých typů úložišť. Tato úložiště lze nejen snadno měnit, ale uživatel může relativně jednoduše přidat nové. Nad rámec
zadání nástroj podporuje jednorázový sběr dat a zpracovávání nejen číselných, ale i textových a strukturovaných data.

V textové části student pak rozebírá  principy monitorování v sítích a detailně analyzuje dostupné nástroje vzhledem k
požadavkům stanoveným v zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Textová část práce má délku 55 stran, což značně převyšuje minimální rozsah 30 stran a je tedy na horní hranici
doporučeného rozsahu. Domnívám se, že veškerý text je opodstatněný a umožňuje i méně znalému čtenáři proniknout  do
problematiky monitorování služeb a hardwaru v počítačových sítích, které jsou zaměřeny převážně na zpracování dat v
reálném čase.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

100 (A)

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.

Komentář:
V práci jsem nebyl schopný nalézt žádné faktické chyby. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a text je dobře čitelný.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 90 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 14/2015, článek 3.

Komentář:
V textu jsem nalezl jen minimální množství překlepů. Nicméně mám menší výhrady, co se týká (ne)konzistence vysázení
kódu. Například na straně 41 by text mohl být větší, na straně 45-48 jsou některé části příkazů tučně a jiné nikoliv atp.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 90 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář:
Všechny převzaté obrázky, text, či části kódu se zdají být řádně citované.

Student v práci cituje převážně elektronické dokumentace, což je však vzhledem k povaze zadání, jež ukládá povinnost
prostudovat a popsat existující nástroje, pochopitelné. Seznam v práci popsaných nástrojů je podle mého názoru dostatečný,
nicméně čtenář by mohl ocenit odkaz na jednu nebo dvě state-of-the-art publikace, poskytující širší přehled, zejména v
oblasti nástrojů používaných pro vizualizaci nasbíraných dat (ačkoliv toto nebylo součástí zadání student se o nich krátce
zmiňuje v kapitole 2.4).

Co se týká popisu obecných principů sběru dat, student cituje dvě nebo tři relevantní knihy, což považuji za dostatečné
zdroje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

100 (A)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Hlavní přínos této bakalářské práce je analýza existujících nástrojů pro sběr informací o běžících službách a hardwaru uvnitř
počítačových sítí. Tato studie ukázala, že žádné z volně dostupných řešení neposkytuje kompletní funkcionalitu vzhledem k
požadavkům stanoveným v zadání. Z tohoto důvodu byl v rámci této práce vytvořen nový, snadno rozšiřitelný nástroj, který
tyto nároky splňuje. Cílem do budoucna je poskytnout nástroj širší komunitě například pomocí GitHub platformy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Nástroj byl úspěšně nasazen, otestován a v tuto chvíli je provozován ve firmě Livesport s.r.o.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Student pracoval samostatně a na pravidelné konzultace byl vždy dobře připraven.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 100 (A)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.



Text hodnocení:
Textová část práce je na poměrně vysoké úrovni a až na pár drobností jí nemám co vytknout. Stejně tak praktická část práce
byla zpracována velmi pečlivě. Zde mluví za sebe, že vyvinutý nástroj je již úspěšně nasazen ve firemním prostředí. Student k
práci přistoupil aktivně a zadání bylo podle mého názoru splněno v plném rozsahu. Navrhuji tak hodnotit práci známkou A
(výborně).

Podpis vedoucího práce:


