
Posudek oponenta závěrečné práce
Student: Jakub Čech
Oponent práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Název práce: RPG game with augmented reality features - server part
Obor: Softwarové inženýrství

Datum vytvoření: 9. 6. 2018

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání práce je zřejmě autorův nápad. Ve specifikaci si uložil celkem ambiciózní úkoly zejména pokud jde o škálovatelnost
řešení. Všechny dílčí úkoly se podařilo splnit ve velmi dobré kvalitě.
Práce je svým zadáním i provedením spíše nadprůměrná.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 95 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále 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. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Text práce postupně naplňuje dílší úkoly zadání včetně velmi pěkně napsané motivační příhody, která hru uvozuje.  Práce je
napsaná anglicky, četla se mi velmi dobře, stejně tak mě neuhodily do očí žádné typografické prohřešky.
Všechny kapitoly práce mají relevantní obsah vzhledem k tématu a jsou dostatečně podrobné.
Část práce má strukturu popisu softwarového projektu, což je vzhledem k tématu práce správné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
V dokuemntační části práce autor využili vhodné postupy a notace softwarového inženýrství. Konkrétně diagramy užítí a
aktivit. V příloze B pak uvádí většinu diagramů tříd, které návrh a implementaci dobře doplňují.
Zvolené implementační nástroje jsou vhodné vzhledem k požadavkům zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.



Komentář:
Jak jsem již uvedll v předchozích odstavcích posudku, autor si uložil celkem ambiciózní cíle. Architektura serverové části
projektu, která je předmětem této práce, tomu odpovídá. Tvoří ji několik serverových modulů z nichž má každý svou vlastní
funkci (správa připojení, datová vrstva, API, logování, kešování). Tím je celé řešení skutečně dobře škálovatelné.
Dobře provedné je i testování. Zvláštní pochvalu si zaslouží dobře provedené a dokumentované zátěžové testování.
Kód aplikace mi byl autorem prezentován.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

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

Otázky:
1. Řešení, kdy navrhnate databázový model na relační úrovni (pomocí nástroje Workbench) a pak nasadíte ORM technologii
a celkem pracně mapujete tabulky na objekty, mi připadá jako trochu zbytečná práce, která jde proti původní myšlence ORM
technologie. Vyplatil se Vám tento posttup?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 95 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Jednalo se o náročnější zadání, které je splněné ve vysoké kvalitě. Student použil správné technologie, musel je vzájemně
sladit, což není úplně triviální problém. Celé řešení velmi dobře zdokumentoval a otestoval.
Je škoda, že celý projekt patrně skončí s obhajobou práce.

Podpis oponenta práce:


