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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:
Zadání považuji za splněné v plném rozsahu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 100 (A)
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:
Práce je členěna velmi přehledně a uspořádání jednotlivých kapitol logicky navazuje.
Oceňuji především vhodné využití grafických elementů a tabulek, ať už se jedná o barevná schémata architektur v rešeršní
části práce, nebo o srovnávací grafy a tabulky v části "Výber transportnej technológie". Text se dobře čte a neobsahuje
stylistické a ani gramatické chyby.

Práce je na bakalářskou práci poměrně podrobná, nicméně celková informační a faktická hodnota práce je na vysoké úrovni a
plně naplňuje cíle zadání.

Použití externích zdrojů i reference jsou správně dokumentovány a v souladu s licencemi. Oceňuji též výběr knih, kde student
použil Hadoop: The Definitive Guide a Streaming Systems (O'Reily), které jsou k dané tématice jedněmi z nejrelevantnějších.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
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:
Samo zadání práce (návrh a porovnání vhodných řešení pro škálovatelnou architekturu) implikuje použití mnoha technologií.
Studentem nastudované a použité technologie jsou zcela relevantní úloze. Zdrojový kód je v souladu s principy psaní čistého
kódu - přehledný, formátovaný, logicky členěný a s vhodně zvolenými názvy.

Pro vyhodnocení srovnání technologií je využit nástroj Jupyter v kombinaci s jazykem Python. Prototyp, přesněji spíše
prototypy jsou plně funkční a testovatelné.



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

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

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:
Student nejen splnil zadání práce, ale také vytvořil dva precizně připravené assety důležité pro posun do produkčního řešení.
Prvním je rešerše technologií a druhým prototyp architektury.
Na základě této práce bude nyní možné dále pokračovat s implementací nově vznikajícího systému na sběr a transport logů
ve společnosti Seznam.cz, a.s.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Hned ze začátku jsme si společně stanovili osnovu vypracování a i přes chaotické období pandemie student precizně dodržel
všechny termíny a práce byla hotová s předstihem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 100 (A)

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:
Cílem práce bylo navrhnout škálovatelnou architekturu pro sběr a transport velkého množství dat z produkčních serverů.
Součástí práce tedy byla především obsáhlá rešerše vhodných technologií, nastavení kritérií, experimenty, testování a ladění
zvolených řešení a také jejich porovnání. Studentova práce naplňuje zadání v plném rozsahu.
Kladně hodnotím, že se do výběrových kritérií pro porovnání technologií kromě dat z měření, vešla též kritéra jako je
náročnost na implementaci nebo udržitelný chod celého systému.
Písemná část práce je zpracovaná pečlivě, formálně i logicky správně. Na základě vzniklého prototypu bude nyní možné dále
pokračovat s implementací nově vznikajícího systému na sběr a transport logů ve společnosti Seznam.cz, a.s.

Spolupráce se studentem byla příjemnou zkušeností, neboť se jedná o talentovaného a pracovitého studenta a jeho práci
hodnotím klasifikačním stupněm A.

Podpis vedoucího práce:


