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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo ve všech bodech splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 65 stran v LaTeXu je mírně nadprůměrný rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Text je přehledně strukturován, kapitoly logicky navazují. Text je velmi dobře pochopitelný. Na místech, kde to

dává smysl, jsou použity pro vysvětlení UML diagramy a dílčí funkcinality jsou specifikovány algoritmy.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 V textu jsou drobné jazykové a typografické prohřešky. Občas se objevují překlepy. Zvýrazňování textu tučným

písmem, když nejde o nadpis, není úplně ideální. Položky ve výčtech někdy začínají velkým písmenem, někdy ne,
podobně je tomu tak i s interpunkcí. Jinak nemám k formální stránce práce žádně zásadní výhrady.

6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Studijní zdroje byly vybrány správně, byly smysluplně použity a správně citovány. Výsledkem práce je originální

návrh a implementace známých postupů. Funkcinalita výsledného díla je srovnatlená s existujícími komerčními
nástroji přínosem je otevřená implementace.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup je plně funkční a je velmi kvalitně zdokumentován. Testování bylo připraveno a provedeno

profesionálním způsobem. Funkcionalita realizačního výstupu je k dispozici formou webové služby. K naprosté
dokonalosti chybí jen klientská aplikace s přívětivým uživatelským rozhraním.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledné dílo je přímo použitelné v praxi a je dále rozšiřitelné.
9. Otázky k obhajobě
 Popište, jak by bylo náročné zařídit, aby bylo možné při testovaní použít vaši aplikaci reflexivně, tedy samu na

sebe. Dávalo by to smysl?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Jde o velmi dobře zpracované inženýrské dílo.

 

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

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
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