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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Téma se mi jeví jako trochu náročnější vzhledem k množství použitých technologií.

Splnění zadání

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.
Bez výhrad, všechny body zadání byly adresované.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postupu není co vytknout, na bakalářskou práci mi přijde nadstandardní.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Nejsem odborník v této konkrétní oblasti, těžiště práce mi přijde především implementační, nicméně
škála postupů vývoje software, od nízkoúrovňové práce s raspberry pi až po použití anotací v 
Javovském Spring frameworku mi přijde skvělá.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
jazykovou stránku.
Text práce je velmi pěkný, angličtina je kvalitní, především ze začátku. Typografie je pečlivá, chválím
i použití TeXové šablony.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.
Zdroje jsou odpovídající, zřetelně citované.
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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.

Cílem předložené práce bylo navrhnout a implementovat framework pro efektivní práci s
daty charakteristickými pro IoT aplikace. Tento cíl  byl bezezbytku splněn. Student použil
event-driven návrh a tzv. context-aware paradigma, kdy aplikace ve svém stavu uvažuje i
okolní informace.

Práce má opravdu široký záběr přes nejrůznější stupně abstrakce programování. Množství
použitých  technologií  mi  přijde  nadstandardní.  Navržená  implementace  pomocí  anotací
metod v javě mi přijde zajímavá a elegantní. Zjevně s ní lze efektivně definovat flexibilní
logiku různých workflows pro různorodé senzory pomocí filtrování a podmiňování exekuce
jednotlivých metod. Efektivitu student též dokládá provedenými testy a případovou studií.

V textu jsou překlepy, nicméně je bezproblému čitelný a přehledný, práce je adekvátně
členěná. Celkově v ní neshledávám žádný problém.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis: 
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