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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit aplikaci pro měření výkonu systému CloverETL sloužící pro

transformaci a integraci větších objemů dat. Bylo potřeba navrhnout způsob měření výkonu a implementovat
aplikaci, která bude výsledky měření prezentovat ve srozumitelné formě. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy splňuje požadovaný minimální rozsah. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technciká zpráva je psána srozumitelně, zejména bych ocenil porovnání existujících řešení pro měření výkonu (i

když by na konci kapitoly 4 mohlo být i nějaké závěrečné shrnutí prezentující závěry v kontextu vyvíjené
aplikace). Také samotný návrh aplikace je zpracován kvalitně a srozumitelně. Vytknul bych jen, že není úplně
zřejmé, zda bylo měření provedeno v různých běhových prostředích (cloud, virtuální/fyzický zdroj - viz bod 3
zadání). Zpracování experimentů je také pečlivé a kvalitní. 

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 K formální úpravě technické zprávy žádné výhrady nemám. Po typografické stránce byla zpracována velmi

pečlivě, oceňuji zejména pěkně graficky zobrzené výsledky experimentů. Jazykovou stránku nemohu vzhledem
ke slovenštině plně ohodnotit, žádných zjevných chyb jsem si však nevšiml. 

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam literatury zahrnuje především prameny týkající se systému CloverETL a jednotlivých existujících řešení.

Všechny převzaté informace jsou řádně odkazovány, v souladu s příslušnou normou. 
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Implementované řešení je funkční a je možné ho využít pro měření výkonu prostředí CloverETL v různých

situacích. Výstupem aplikace jsou grafické HTML reporty prezentující výsledky měření. S ohledem na 3. bod
zadání mohly však být experimenty rozsáhlejší a zahrnovat více aspektů měření výkonnosti (různá běhová
prostředí, nalezení nejslabšího článku). 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledný produkt bude mít praktické využití v zadávající firmě pro měření jejich nástroje CloverETL. 
9. Otázky k obhajobě
 Bylo měření výkonu prováděno také např. v prostředí cloudu? Pokud ne, byly by potřeba zásadní změny

ve vaší aplikaci, aby to bylo možné? 
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Diplomová práce pana Botky je nadprůměrná a řešení prakticky využitelné. I když práce má menší nedostatky, s

přihlédnutím k jejím silným stránkám ji hodnotím jako mírně nadprůměrnou a hodnotím ji stupněm B (velmi
dobře). 

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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