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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Software pro automatické generování modelů systémů Internet of Things (IoT) 
Jméno autora: Bc. Richard Sadloň 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Matěj Klíma 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako mírně náročnější. Jeho součástí je totiž, kromě samotné implementace generátoru, 
stanovení, na základě vlastní rešerše existujících IoT systémů, pravděpodobných hodnot vstupních parametrů 
generátoru. Nutnou podmínkou je také porozumění navrženého modelu pro testování IoT systémů v případě 
omezeného připojení, vzniklého v rámci skupiny STILL na katedře počítačů FEL. Implementovaný generátor pak 
má být připraven na načtení a generování grafů v souladu s formátem platformy Oxygen. 

 

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. 

Student splnil zadán ve všech bodech. Nad rámec zadání bylo implementováno uživatelské rozhraní aplikace a 
vykreslování vygenerovaného modelu. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student velmi rychle přijal všechny náležitosti tohoto zadání a následně samostatně navrhl a zpracoval řešení 
jeho jednotlivých částí. V průběhu zpracování práce student aktivně komunikoval a úspěšně a samostatně plnil 
zadané úkoly. Pro účely specifikace požadavků na generování stavového modelu student komunikoval i s dalším 
kolegou z naší výzkumné skupiny. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

Samotný text práce je na velmi dobré odborné úrovni. Po úvodním seznámení s problematikou IoT zařízení a 
jeho testování v případě omezeného či nedostupného síťového připojení následuje popis vyvíjeného 
softwarového produktu se všemi podstatnými částmi, analýzou požadavků, návrhem, implementací a 
testováním, přičemž i této jednotlivé části jsou zpracovány kvalitně. Součástí textu práce je také uživatelská 
příručka. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
V práci jsem neodhalil téměř žádné překlepy, gramatické chyby ani jiné prohřešky proti správnému použití 
psaného jazyka. U formální úrovně bych jen vytkl, že ukázka modifikace Tarjanova algoritmu (Obrázek 5.3) a 
prohledávání grafu (Obrázek 5.5) jsou znázorněny přímo ukázkou z implementace a ne pseudokódy. Naopak 
pseudokódy použité v práci jsou zpracovány kvalitně.  
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Drobným nedostatkem je použití zkratky BLE (Bluetooth Low Energy) na straně 6 předtím, než vysvětlí její 
význam.Text práce převyšuje stanovený rozsah práce téměř dvojnásobně. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student při zpracování práce využil studijní materiály jak mnou dodané, tak samostatně identifikované při 
studiu tématu a také vlastní rešerši. 
Při kontrole práce jsem neodhalil žádné prohřešky proti pravidlům citační etiky. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vyvinutý generátor splnil všechny požadavky, které byly stanoveny v zadání práce. Již před samotným odevzdáním 
práce byly softwarem vygenerované modely využity pro testování vyvíjených algoritmů výzkumné skupiny STILL 
katedry počítačů FEL ČVUT. 

 

Text práce je na velmi dobré odborné úrovni, popisuje všechny náležitosti, které by magisterská práce z oboru 
softwarového inženýrství měla obsahovat, analýzu požadavků, návrh, popis implementace i závěrečnou verifikaci. 
To vše při respektování citačních, jazykových i formálních pravidel. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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