
Posudek oponenta závěrečné práce
Student: Martin Bendík
Oponent práce: Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Název práce: Big Data architektura pro sběr streamovaných dat
Obor: Znalostní inženýrství

Datum vytvoření: 7. 6. 2020

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 bylo splněno. Student se v teoretické části seznámil s problematikou a v praktické části navrhl a otestoval
architekturu. Dále pak experimentoval s prototypem. Teoretická část je velmi bohatá. Praktická část práce je z určitého
pohledu přizpůsobena reálnému problému ve firmě, kde také proběhlo testování a experimentování s technologiemi a
architekturou.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (C)
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:
Po rozsahové stránce je práce delší něž jiné BP. Zejména teoretická část je velmi bohatá. Práce je logicky členěna. Po
jazykové stránce nedokáži slovenštinu úplně posoudit, ale čitelnost a pochopitelnost textu je bez problémů. Po typografické
stránce: drobnou výtkou jsou téměř neexistující reference na obrázky v textu.
Jak už jsem zmínil, teoretická část je zpracována poměrně podrobně. Praktická část by naopak v některých ohledech
zasloužila více propracovat. Uvedení do problematiky řešené ve firmě působí trochu uměle. To co bylo testováno v rámci
práce lze podle všeho udělat obecně na libovolných datech. Nebylo by špatné případně buď více zpracovat kontext problému
nebo naopak testování zobecnit. Dále sekce 5.4 popisuje konfigurace a informaci o tom, že byly konfigurace změněny na jiné
hodnoty. Kompletně ale postrádám zdůvodnění  z jakých hodnot bylo změněno apod. Je zmíněno, že jiné hodnoty např.
degradovaly výkon - není jasné na základě jakých experimentů. Výsledná implementace a závěrečné testování by také
zasloužilo podrobnější zpracování minimálně v oblasti dokumentace implementace.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 79 (C)
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:
Výstupem práce je na jedné straně teoretické shrnutí problematiky. Na druhé straně architektura, implementace a
experimenty. Implementace je omezena na měřící skript a konfigurační soubory vybraných technologií. V konfiguracích jsou
navíc uvedeny např. cesty na specifické soubory z prostředí studenta/firmy. Obecně je problematické dílčí výsledky
replikovat. Bylo by vhodné aby součástí výstupů práce byl minimálně popis jak si celou architekturu/experimenty zprovoznit
a odzkoušet. V lepším případě by mohly být součástí předpřipravené skripty, případně využití Docker apod. To by celkově
umožnilo dalším architekturu vyzkoušet.
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:
Teoretické shrnutí je využitelné pro podobné problémy. Výsledky praktické části mohou být vzhledem ke konkrétním datům
a konkrétnímu problému trochu omezené. Na druhou stranu bylo ale provedeno experimentování na reálných datech a
celkové zhodnocení výkonnosti může pomoct s návrhem jiných řešení.
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:
- Na základě jakých experimentů jsou řešeny konfigurace technologií (Sekce 5.4) ?
- U experimentů/testování jsou zmíněné konfigurace strojů - nebyla některá z konfigurací limitem pro experimenty? A
zároveň, byly tyto stroje vyhrazeny výhradně pro experimenty nebo mohlo dojít k ovlivnění jiným zatížením?
- Bylo by možné stejné experimenty provést na jiných datech?
- Co způsobuje tak velké rozdíly u metrik sítě?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 85 (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:
Student se v rámci práce podrobně seznámil s problematikou, experimentoval s technologiemi, navrhl a otestoval
architekturu vhodnou pro sběr streamovaných dat. V ZP jsou zmíněné nedostatky. Student ale na druhou stranu navrhl
řešení pro reálný problém, provedl testování v reálném prostředí s reálnými daty. Doporučuji k obhajobě.

Podpis oponenta práce:


