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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Oceňuji, že student svojí prací přispěl k rozvoji rozsáhlejšího systému Testos, který je vyvíjen na FIT.
2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno s drobnými výhradami
 Webové rozhraní (bod 3 zadání) není podle mého názoru zcela dokončeno (odůvodnění uvádím níže u

zhodnocení realizačního výstupu), což bylo způsobeno špatným odhadem rozsahu práce studentem.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva obsahuje 42 normostran textu a dalších 23 normostran za obrázky. Celkový rozsah 65

normostran je tak v obvyklém rozmezí. Všechny texty uvedené v techické zprávě mají své opodstatnění.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva je velice zdařilá. Pouze u zhodnocení existujících řešení (podkapitola 3.4, str. 16-17) není

zřejmé, proč byla pro porovnání vybrána pouze dvě zvolená řešení. Jedinou vážnější výtkou tak je to, že
technická zpráva nereflektuje implementační nedostatky.

5. Formální úprava technické zprávy 99 b. (A)
 Jako vyučující předmětu Typografie a publikování jsem na typografické chyby poměrně citlivý. A protože

v průběhu čtení práce jsem si žádného typografického prohřešku nevšiml, znamená to, že práce má výbornou
typografickou úroveň. Preciznost zpracování je vidět i na samotném textu.

6. Práce s literaturou 89 b. (B)
 Literatura byla zpracována pomocí nástroje BiBTeX, který podporuje systematičnost. Vytknout tak mohu pouze

neuvedení data navštívení u většiny elektronických zdrojů.
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Webová aplikace je zprovozněna na dataster.testos.org, nicméně obsahuje řadu nedostatků. Přes webové

rozhraní nelze zadávat datasety. Pokud rozpracovaný recipe není validní, místo uložení jsou jeho změny
zahozeny. Chybové hlášení nenapoví, kde a jaká chyba je ve stupním souboru. Občas se prolínají data různých
uživatelů o počtu recipes a generování. Nelze upravovat název a popis jednou vytvořeného recipe. Demo mód
má menu přes okna pro vstup a výstup. Tři ze čtyř návodů začleněných do aplikace jsou prázdné. Hlavičky ve
zdrojových souborech jsou minimalistické.

8. Využitelnost výsledků
 Práce se snaží rozvinout systém Testos a po dokončení může být webová aplikace používána a skutečně

užitečná.
9. Otázky k obhajobě
 1. Obstojí vytvořená aplikace i proti útoku typu Man-in-the-middle?

2. Pokud budou uživatelé sdílet datasety mezi sebou, nemůže dojít k neoprávněnému přístupu k osobním
údajům?

10. Souhrnné hodnocení 69 b. uspokojivě (D)
 Proti sobě zde stojí velice zdařilá technická zpráva a nedokončená - byť smysluplně navržená - webová aplikace.

Nemám pochyb o tom, že student touto prací prokázal schopnosti, která má mít bakalář v oboru IT, nicméně
aktuální stav vytvořené aplikace mi brání navrhnout lepší než uspokojivé hodnocení.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Křena Bohuslav, Ing., Ph.D.
oponent
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