
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Remote user interface for the control system of the COMPASS experiment at 
CERN 

Jméno autora: Bc. Květon Antonín 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Josef Nový 
Pracoviště oponenta práce: FJFI ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce vyžaduje seznámení se se systémem sběru dat a navrhnutí řešení řídícího rozhraní pro široký rozsah případů 
nasazení a to i ve velmi nelehkých podmínkách. Na řídicí systém jsou kladeny značné nároky co do spolehlivosti a rychlosti 
odezvy. Také tento systém musí fungovat ve velmi specifickém prostředí.   

 

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. 

Student prostudoval stávající systém sběru dat fungující v rámci interní sítě experimentu COMPASS v CERN. V práci také 
analyzoval a popsal uživatelské rozhraní tohoto systému. Navrhl, prostudoval a vyhodnotil možnosti řízení systému sběru 
dat i z lokalit mimo interní síť COMPASS. Nakonec připravil design nového kontrolního rozhraní a následně ho 
implementoval a otestoval. 

 

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

Student výborně vyhodnotil potřeby experimentu a na základě nich zvolil adekvátní postup. Vzhledem k nemožnosti 
přepsat a náležitě otestovat hlavní část systému během aktivního sběru dat zvolil jediné proveditelné řešení.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce má výbornou odbornou úroveň a obzvláště dobře využívá podkladů a dat získaných během praxe v CERN. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Velice kladně hodnotím formální i jazykovou úroveň předkládané práce. Výborně využívá nástrojů UML k popisu všech 
aspektů návrhů. Práce popisuje vše věcně a rozsah práce odpovídá typu práce. 

 

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. 
Student vyhledal velké množství relevantní literatury. Tuto prostudoval, využil a správně ocitoval. Vlastní přínos je 
přehledně odlišen od převzatých textů.  
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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. 
Je nutné obzvláště ocenit, že navržené rozhraní je aktivně využíváno na experimentu COMPASS. Velmi kladně hodnotím 
možnost použít rozhraní i při omezených rychlostech datových romingů a na smartphonech.   

 
 
 

 

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. 
 

Práce přehledně shrnuje situaci na experimentu COMPASS a navrhuje tři možná řešení pro vzdálený přístup. 
Správně pak vybírá jedinou, za současné situace, proveditelnou variantu a zdařile jí implementuje. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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