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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:
Na základě textu práce lze konstatovat, že student specifikoval jednotlivé funkční požadavky odpovídající zadání práce a ty
pak postupně splnil vlastním návrhem a implementací.   Zadání považuji za splněné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 65 (D)
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 je psán čistě a srozumitelně. Obsah 64/41 (s přílohami/bez příloh) odpovídá obvyklému rozsahu bakalářské práce.
Za velkou slabinu práce však považuji prezentaci grafické části. Obrázky v textu mají malý kontrast a příliš malé měřítko díky
čemuž je většina grafické informace nečitelná a to velmi snižuje hodnotu textu.
Uvítal bych rovněž, kdyby autor na nějakém relevantním místě v práci (například příloha) uvedl souhrn všech stávajících URL
adres, kde se nachází běžící demo instance jádra, případně dokumentace. V textu se tyto informace špatně dohledávají,
zvláště v případě kooperace s dalšími bakalářskými projekty.
Uvedené zdroje jsou relevantní, obsahují ale pouze publikace vážící se k jednotlivým technologiím. Ocenil bych, kdyby se
autor více vymezil vůči jiným podobným projektům.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (B)
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:
Způsob řešení hodnotím jako standardní.  Autor se v problematice velmi pěkně zorientoval a jednotlivé kroky jeho řešení
jsou srozumitelné a logické. V návrhovém procesu autor respektuje výchozí podmínky (tj. např. navazuje na předchozí
řešení). Řešení pak odpovídá požadovanému výsledku. Při řešení projektu byly využity standardní návrhové postupy a
odpovídající technologie, přičemž některé byly dány v zadání.
Výsledky popsané v práci od návrhu, přes implementaci až po testování, působí profesionálně. Bohužel kompletní funkčnost
jádra v kontextu ostatních částí řešených dalšími dvěma bakalářskými pracemi (webový portál a grafická knihovna) ale
zhodnocena není. Kromě popsaných API testů jádra autor další testování funkčnosti celého systému již totiž nezmiňuje nebo
jsem tuto informaci z textu nevyčetl.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

85 (B)

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:
S nasazením výsledku bakalářské práce se počítá od okamžiku zadání. Po odevzdání a zhodnocení práce je možné
konstatovat, že fyzické nasazení jádra systému řízení světelné instalace je pravděpodobné.
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. Existuje v současnosti nějaká běžící instance jádra společně s ostatními komponentami (web, grafická knihovna)?
2. Do jaké míry byla práce koordinována s oběma zbývajícími projekty (webový portál, grafická knihovna) ve smyslu
používaných technologií, testů, dokumentace, apod.?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 80 (B)

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:
Autor práce zvládl zadanou úlohu, provedl specifikaci požadavků na výsledné jádro systému LINKY a navrhl řešení v kontextu
stávajícího stavu. Autor tak prokázal schopnost samostatně navrhnout a realizovat řešení komplexního problému.  Text práce
je bohužel je zatížen některými výše uvedenými nedostatky.

Podpis oponenta práce:


