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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:
Autor práce si klade za cíl seznámit čtenáře s teoretickou základnou okolo monitorovacích systémů, dostupnými
(otevřenými) nástroji a v neposlední řadě realizovat nástroj vlastní (univerzální, ale se zohledněním požadavků zadavatele
Livesport s.r.o.). Nedomnívám se, že hlavní předností práce je vysoká obtížnost zadání (která je však dostatečná a
odpovídající požadavkům kladeným na bakalářskou práci). Tou je dle mého názoru velmi solidní zpracování tématu v
teoretické i praktické rovině (viz níže).
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:
Zadání /vytyčené cíle byly zvládnuty po teoretické i implementační stránce. Detailní (nicméně neodbíhající od tématu, s
jasnou linkou) vysvětlení pojmosloví je doplněno o krátké praktické příklady (tak, že by text pochopil i jedinec tématu zcela
neznalý, nicméně dostatečně odborné). Za velké plus návrhu a vyhotovení nástroje považuji (i v samotné práci vyzdvihovaný)
důraz na jeho univerzálnost a budoucí rozšiřitelnost.
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:
V ohledu rozsahu písemné zprávy práce text vyhovuje požadavkům uvedeným v dokumentu Směrnice děkana č. 9/2011,
článek 3. Všechny části této bakalářské práce jsou informačně hodnotné a pro práci nezbytné (text neobsahuje zbytečné
části).
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:
Jednotlivé části ZP na sebe logicky navazují (vždy je rozvíjena část předchozí). V praktické části autor realizuje nástroj na
základě poznatků z části teoretické.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 100 (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:
Formální úroveň práce se je ve shodě s dokumentem Směrnice děkana č. 9/2011, článek 3. Jazyková stránka práce je na
vysoké úrovni.
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:
V textu jsou využívány aktuální online zdroje /dokumentace (v případě blogových/neodborných článků se jedná o autory se
zázemím v oblasti či přímo osoby stojící za diskutovanými nástroji). Autor důsledně cituje, dostatečně odlišuje obecné
aspekty monitorovacích nástrojů od požadavků a potřeb zadavatele, a obecně prokazuje velmi dobrý přehled o tématu. Byť
je práce orientována prakticky (a přes potenciálně malé množství knižních publikací a článkové tvorby diskutující toto téma),
za drobný nedostatek ZP považuji chybějící zpracování/diskuzi odborných textů (autor svůj nástroj vymezuje pouze vůči
dokumentaci existujících řešení).
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:
'Monitor Client' a jeho skripty jsou dostatečně a přehledně zdokumentovány. Dle Kapitoly 4 (uživatelská dokumentace) jsem
byl schopen nástroj úspěšně zprovoznit, seznámit se s ním a otestovat jej ve svém lokálním prostředí (k
funkčnosti/robustnosti řešení v 'ostrém' prostředí se dále vyjadřuji ve druhém odstavci hodnocení kritéria 8 níže). V kódu
nástroje jsem nezaznamenal žádný zásadní nedostatek. Nástroj splňuje definovanou specifikaci.
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:
Práce nepřináší nové poznání v oblasti, nicméně na něj ani není orientována (naopak se soustředí na úspěšnou kompilaci a
implementaci poznatků existujících). Nasazení nástroje v Livesport s.r.o. a zkušenosti s jeho provozem jsou krátce
zhodnoceny v Kapitole 5 (viz dále). V ohledu využití výsledků v praxi ZP téže může sloužit jako přehledný úvod do
problematiky monitorovacích systémů a/nebo (v případě zveřejnění kódu) dalším uživatelům či vývojářům monitorovacích
systémů.

V poměrně strohé Kapitole 5 bych (z pohledu třetí osoby nezapojené/neinformované o nasazování a provozu nástroje) uvítal
informace o konkrétních problémech, které nástroj ve firmě řeší, jakým způsobem jsou data dále zpracována (a reportována
/tudíž potenciálně i o jeho systémové integraci), alertingu atp. O kvalitě nástroje jsem (na základě textu i vlastního testování)
přesvědčen. Domnívám se však, že s ohledem na cíle práce a hodnotící kritérium 'funkčnosti technického nebo
programového vytvořeného řešení' by nasazování a provoz ve firmě Livesport mohl být podrobněji zdokumentován.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

9.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
- Jak by autor práce srovnal své řešení s řešeními existujícími (jaké přednosti a nedostatky jeho nástroj má vůči jiným
otevřeným i komerčním řešením)?

- Proč nebylo ve firmě autorova zaměstnavatele možné nasadit (přes potenciální omezení) jeden z existujících otevřených
nástrojů (resp. modifikovat jeho kód pro potřeby Livesport s.r.o.)? Nemůže se implementace vlastního řešení v budoucnu
projevit v ohledu dlouhodobé udržitelnosti nástroje a jeho podpory? (Poznámka: Domnívám se, že v mnoha ohledech toto
téma autor úspěšně argumentuje ve své práci. Zdůvodnění však považuji za důležité diskutovat i na samotné obhajobě ZP.)

- V závěru práce autor uvádí, že by v budoucnu rád pokračoval ve vývoji a implementaci nových funkcionalit nástroje. Jakými
způsoby lze jeho nástroj dále rozšířit?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 97 (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:
Práce 'Monitorovací systémy a sběr dat v reálném čase' Františka Petružálka byla zpracována velmi důsledně po teoretické i
praktické stránce. Autor prokazuje velmi dobrý přehled o tématu a jako součást své práce (a v návaznosti na teoretickou
část) vytvořil a úspěšně nasadil univerzální a snadno rozšiřitelný nástroj pro system monitoring. S příhlédnutím k mnoha
přednostem ZP žádný z diskutovaných/pociťovaných nedostatků (body 6 a 8) nepovažuji za zásadní (tudíž s velmi mírným
dopadem na navrhované celkové hodnocení). Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně).

Podpis oponenta práce:


