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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Distribuované úložiště dat – uživatelské rozhraní 
Jméno autora: Artem Grigorian 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Ondřej Votava 
Pracoviště oponenta práce: Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce implementuje základní funkce správce souborů. Nepracuje však se souborovým systémem, ale s distribuovaným 
úložištěm, ke kterému přistupuje přes API.  

 
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. 
Všechny požadavky ze zadání byly implementovány. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor se správně inspiroval u obdobných systémů, provedl rešerši a srovnání jejich grafických rozhraní. Na základě něj se 
rozhodl implementovat vlastní rozhraní. Provedl rešerši vhodných frameworků pro tvorbu GUI v Javě a dle svých kritérií 
zvolil JavaFX. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň odpovídá bakalářské práci, obsahuje důležité kapitoly jako analýza, návrh a testování. Práci trochu kazí 
text od kapitoly 5 dále, jež se oproti předchozím kapitolám výrazně zestručnil a místy až zheslovatěl. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je v normě, jazyková stránka je dobrá, typograficky není v práci mnoho chyb. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Rozsah citovaných zdrojů je přiměřený, v textu jsou zdroje korektně a průběžně citovány. 
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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. 
 
Práce – podle textu – vypadá jako standardní implementační práce, která pouze používá API jiné knihovny. Je 
škoda, že autor lépe nepopsal vše, co implementoval. Např. alternativní knihovnu poskytující API pro práci se 
soubory, textový editor, prohlížeč obrázků a pár dalších drobností. Bez této informace se pak může práce jevit až 
příliš jednoduchá. 
Na autora mám následující doplňující otázky: 

• Umožňuje Vámi implementovaný klient práci se soubory bez připojení k síti (offline)? 
• Je možné nějak jednoduše změnit vizuální styl aplikace (bez nutnosti rekompilace)? 
• V kapitole 4.1.1 máte funkční požadavky na změnu nastavení sdílení, je tento požadavek implementován? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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