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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sémantická autorizační služba 
Jméno autora: Dmytro Tarnopolskyi 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Martin Ledvinka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zadání není náročné svým rozsahem, ale nutností nastudovat nové technologie (sémantický web) a koncepty (multi-
tenancy). 
 

Splnění zadání splněno s menšími 

výhradami 

Výsledná podoba neodpovídá  zcela původní představě (hlavně co se týče struktury dat), ale z funkčního hlediska bylo zadání 
splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 

Student zvolil správný postup. Pro podporu multi-tenancy zhodnotil různé přístupy a použil přímočařejší variantu, která není 
tak náročná na implementaci. 
 

Odborná úroveň B - velmi dobře 

Odborná úroveň práce je dobrá. Student používá terminologii většinou správně. Navíc provedl solidní analýzu existujících 
přístupů k autentizaci a autorizaci. 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 

Na práci je bohužel vidět, že student není rodilý mluvčí. Ani slibovaná korektura jazykovou úroveň práce moc nevylepšila. 
Některé úseky textu jsou tak špatně čitelné, často působí dojmem použití strojového překladu z angličtiny. V mnoha 
případech dochází k nežádoucímu překladu (např. název knihovny Spring byl na několika místech přeložen). Práce také 
obsahuje řadu gramatických chyb. Úprava textu a používání obrázků by též zasloužily větší péči. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 

Literatura je dostatečně rozsáhlá, ačkoliv v některých případech je otázkou, zda by nestačila jen poznámka pod čarou s 
odkazem na web (např. Maven, Git). Z hlediska citací je občas diskutabilní jejich umístění (reference na literaturu na konci 
odstavce, kdy není jasné, jestli platí pro celý odstavec). 
 

Další komentáře a hodnocení 
Ačkoliv práce je funkční, kvalita kódu je poměrně nízká. Student používá prvky moderní Javy velmi neefektivním způsobem. 
REST rozhraní aplikace muselo být několikrát přepracováno kvůli špatnému návrhu a ani ve finální verzi není bez chyb (POST 
pro získání dat). Navíc student potřeboval často pomoc i s poměrně triviálními problémy, které by vyřešilo pečlivější čtení 
chybových hlášek a debugování. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Cílem práce bylo vytvořit autorizační službu, která by byla použitelná různými sémantickými informačními systémy, 
které vyvíjí KBSS. Tohoto cílem bylo dosaženo pouze částečně, neboť struktura dat poskytovaných REST API služby 
neodpovídá představě. Student bojoval s použitím sémantických technologií, proto jsem mu povolil použít nakonec 
postupy, které znal z relačních databází, ale které se v našem případě moc nehodí. Díky tomu se povedlo dovést 
práci do funkční podoby, ale její reálné nasazení není bez dalších úprav možné. 
Úroveň textu práce je velmi nízká, což je způsobeno především tím, že student není rodilý mluvčí. Původní návrh 
psát práci v angličtině ovšem student odmítl. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 

Datum: 2.6.2020     Podpis: 


