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1 Náro£nost a dal²í komentá° k zadání

Hodnocení: 2 � náro£n¥j²í
Zadání hodnotím jako náro£n¥j²í. Jedná se o práci, která zahrnuje analýzu reputa£ních

systém· a návrh a implementaci takového systému. Pouºití reputací je v dané oblasti novým
p°ístupem.

2 Spln¥ní zadání

Hodnocení: 1 � spln¥no
Zadání bylo zcela spln¥no.

3 Rozsah písemné zprávy

Hodnocení: 1 � spl¬uje poºadavky
Písemná zpráva spl¬uje poºadavky kladené na diplomovou práci. V²echny £ásti písemné

zprávy jsou informa£n¥ bohaté a pro práci nezbytné.

4 V¥cná a logická úrove¬ práce

Hodnocení: 90 bod· A
Práce je p°ehledná a dob°e £itelná. Logická struktura záv¥re£né práce je v po°ádku a

kapitoly na sebe vhodn¥ navazují.

5 Formální úrove¬ práce

Hodnocení: 89 bod· B
V práci je ob£as objevují p°eklepy £i ²patn¥ formulované v¥ty. Autor n¥kdy pouºívá

zbyte£n¥ sloºitá souv¥tí.
V práci chybí seznam zkratek.



6 Práce se zdroji

Hodnocení: 90 bod· A
Seznam zdroj· je p°im¥°ený a správn¥ citovaný.

7 Hodnocení výsledk·, publika£ní výstupy a ocen¥ní

Hodnocení: 95 bod· A
Analýza, implementace, provedení test· a jejich zhodnocení jsou správné. Práce zcela

poskytla hlavní výsledky. Jedná se o jednu z nejlep²ích prací a doporu£uji komisi navrhnout
ji na cenu d¥kana.

8 Komentá° o vyuºitelnosti výsledk·

Práce poskytla v²echny poºadované výsledky a m·ºe být za£len¥na do systém· spole£nosti
Avast.

Systém je v sou£asnosti nasazen v reálném provozu.

9 Aktivita a samostatnost studenta v pr·b¥hu °e²ení

1 � výborná aktivita
1 � výborná samostatnost

Student °e²il problémy samostatn¥, práci pravideln¥ konzultoval a na konzultace byl
výborn¥ p°ipraven.

10 Celkové hodnocení

Práce spl¬uje zadání. V²echny £ásti práce jsou na výborné úrovni. Práce p°iná²í poºadované
výsledky a implementovaná aplikace je nasazená v reálném provozu.

Práci hodnotím 98 body (A � výborn¥).

11 Otázky k obhajob¥

� Jaká by m¥la být dostate£ná úsp¥²nost reputa£ní sluºby (text a poznámka na str. 5)?

� Co limituje rychlost zpracování dat? Procesor, pam¥´, vstupn¥/výstupní operace?

� Co bude pot°eba v aplikaci upravit pro pouºití celých URL?
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