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1. Informace k zadání
 Tato diplomová práce se zabývá automatizací procesu importování MIB souborů do MIB databáze ve společnosti

SolarWinds Czech, s.r.o. Cílem bylo analyzovat současný postup, kterým je importování prováděno, dále
navrhnout a implementovat změny stávajících nástrojů pro použití při automatizaci importu, případně navrhnout a
implementovat zcela nové nástroje, pokud to bude nutné. Pro úspěšné řešení úkolu se student musel zorientovat
ve skladbě činností přímo souvisejících s importem MIB souborů, jako je jejich parsing a kompilace, či vkládání dat
do databáze. Současně musel řešit automatizaci záležitostí týkajících se administrativních procesů, jako je
komunikace s interním serverem pro evidenci požadavků na import MIB souborů, nebo upload vzniklé MIB
databáze. Obtížnost práce, mimo jiné spočívala v často se měnících požadavcích zadavatele a občas i ve
změnách firemního vývojového prostředí. Zadání patří mezi náročnější a bylo splněno ve všech bodech. Práce
navazuje na semestrální projekt.

2. Práce s literaturou
 Diplomant účelně využíval poskytnutou literaturu. Další důležité a aktuální informace k řešené problematice si

iniciativně vyhledával na Internetu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během návrhu a implementace student pravidelně prezentoval a konzultoval aktuální stav řešení a aktivně

reagoval na připomínky a průběžná upřesňování požadavků ze strany zadavatele. Na konzultace byl vždy pečlivě
připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu. Definitivní obsah technické zprávy byl konzultován.

Připomínky byly převážně akceptovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Výsledný nástroj je ve společnosti SolarWinds v pilotním provozu a je plánováno jeho zařazení do běžného

pracovního procesu ve firmě. Celkový přístup diplomanta k řešení diplomové práce lze označit jako velmi
svědomitý a zodpovědný. Jedná se o celkově kvalitní zpracování, které je využitelné v praxi, proto navrhuji
hodnocení velmi dobře (B).

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2018
.................................
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