
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Vampola Pavel, Ing.
Téma: Databáze pro inteligentní domácnost (id 17270)
Oponent: Korček Pavol, Ing., UPSY FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Předložená práce splňuje zadání, navíc práce obsahuje významné rozšířeni v podobě návrhu a implementace

univerzálního rozhraní pro přístup k datům navržené databáze pro koncová zařízení (jakým je např. mobilní
telefon, tzv. smartphone). Velice kladně hodnotím také propracovaný způsob jakým byla funkčnost a parametry
vytvořené implementace testovány a nasazení na systém kontinuální integrace (Jenkins).

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah předložené technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Struktura předložené diplomové práce je na velice vysoké úrovni. Kapitoly jsou informačně bohaté, přičemž na

sebe logicky navazují. Práce je tak pro čtenáře výborně pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 98 b. (A)
 Typografická a jazyková stránka práce je také na velice vysoké úrovni.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Výběr studijních pramenů je vhodný s ohledem na téma práce. Všechny převzaté prvky jsou v práci jasně

odlišeny od autorových myšlenek či úvah.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Úroveň a funkčnost programového řešení je na velice vysoké úrovni. Práce obsahuje sadu experimentů, na

základě kterých byly vyvozeny závěry, které byly aplikovány do finální verze. Funkčnost řešení byla ověřována
skrze celou dobu řešení a to nasazením do testovacího prostředí. To bylo nutné sestavit velice brzy s ohledem na
to, že na této části byly závislé ostatní části vyvíjeného systému pro správu inteligentní domácnosti.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce budou nadále rozvíjené v rámci výzkumné skupiny působící na fakultě.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Zadání bylo zpracováno velice pečlivě. Realizační výstup je plně funkční a práce navíc obsahuje dle mého názoru

významná rozšíření, na které pak navázali další členové výzkumného týmu pracující na projektu. Velice také
oceňuji množství a formu testů a experimentů z kterých vzešli další úpravy navrženého řešení. Celkově tedy
hodnotím stupněm A - výborně.
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