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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za obtížnější, jelikož je požadováno propojení řady různorodých technologií:

různé nástroje pro virtualizaci hardware,
správa serverů na tomto HW (ruční i automatizovaná),
webové rozhraní pro správu,
komunikace pomocí specifické technologie s existujícím informačním systémem.

Vše je potřeba důkladně nastudovat a posléze využít.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly řádně splněny. Diplomant se také zabýval jak jednotlivé části co nejvíce vylepšit.

Práce využívá nejrůznější rozšíření a množství dalších technologií.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je spíše na horní hranici obvyklého rozsahu, ale i tak je informačně bohatá a všechny uvedené části jsou

nepostradatelné pro porozumění. Spíše se domnívám, že by některé pojmy potřebovali dovysvětlit.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je logicky členěna do přiměřeně dlouhých kapitol, které na sebe navazují.

Drobnou výtku má k pochopitelnosti. V práci je využito velké množství technologií a s tím spojené značné
množství pojmů a zkratek, které by zasloužily lepší vysvětlení než jen poznámku pod čarou s odkazem na
webovou stránku. Byl by vhodný i seznam zkratek. Dále mi na některé obrázky a schémata chyběly z textu
odkazy, i když sloužily k jeho lepšímu porozumění.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Jelikož je práce psaná slovensky nejsem schopen objektivně posoudit jazykovou úroveň, ale pocit z ní má dobrý.

K typografické stránce nemám výhrady, je na velice vysoké úrovni.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Je vycházeno z přiměřeného počtu zdrojů, které jsou řádně citovány. Navíc práce odkazuje v poznámkách pod

čarou na značné množství webových stránek s vysvětlením použitých pojmů.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledné programové řešení mi bylo osobně demonstrováno, a tudíž soudím, že se jedná vysoce nadstandartní

práci. Webová aplikace, její grafické zpracování působí příjemným, profesionálním dojmem s intuitivním
ovládáním. Také její funkce, které zprostředkovává, jsou na vysoké úrovni, ať už se jedná o nastavování
parametrů nebo vizualizaci stavu serverů, která je pomocí tabulek, grafů atd. Aplikace má vestavěnou
diagnostiku, což je užitečná funkce.
Aplikace byla průběžně testována externími testery a odhalené problémy byly průběžně zapracovávány.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je využitelná pro firmu, která poskytuje výpočetní zdroje datacentra klientům a pro kterou byla vytvářena.
9. Otázky k obhajobě
 1. V průzkumu konkurence uvádíte dvě existující řešení, ale v samotné práci se s nimi nesrovnáváte. V čem je

vaše řešení lepší/horší, proč nevyužít již existující řešení?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Práce je na velice vysoké úrovni a dokazuje, že bylo využito značné množství technologií, které byly vhodně

propojeny do celku. Tomu odpovídá i technická zpráva, která je rozsáhlá, ale věcně popisuje, co vše bylo třeba
nastudovat a využít při implementaci.
Proto navrhuji hodnotit stupněm A.
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V Brně dne: 3. června 2019

 Pánek Richard, Ing.
oponent
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