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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadáním bylo navrhnout a implementovat server zajišťující komunikaci s vysokým počtem zařízení pomocí

technologie WebSocket. Pro splnění zadání je nutná průměrně obtížná teoretická příprava s náročnou realizační
částí. Za nejobtížnější část zadání považuji návrh serveru zajišťující dobrou škálovatelnost při zpracovávání
požadavků s vyšší latencí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Řešitel navrhl a vytvořil server komunikující s prvky pomocí WebSocket technologie. Navíc implementoval

komunikaci mezi tímto serverem a aplikací zajišťující uživatelské rozhraní. Ve zprávě však zcela chybí popis
testů (bod 5 zadání), které byly v rámci práce vytvořeny.

3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Práce čítá 22 stran tištěného textu, což odpovídá přibližně 25 normostranám čistého textu. Vzhledem ke

skutečnosti, že je práce proložena obrázky, dosahuje rozsahem téměř k minimu pro bakalářskou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Práce je členěna do logických celků, které na sebe navazují. Je zde velký nepoměr mezi částmi popisujícími

BeeeOn projekt (9 stran) a WebSockety (6 stran) a částmi zahrnujícími přínos řešitele (pouze jedna kapitola o 4
stranách). To je zapříčiněno tím, že chybí kapitola popisující testování a body 3 a 4 zadání (návrh a
implementace) jsou popsány v jediné kapitole.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je psána ve slovenském jazyce, proto nemohu jazykovou stránku práce hodnotit. Práce je vysázena

kvalitně a dodržuje typografická pravidla.
6. Práce s literaturou 45 b. (F)
 Práce cituje celkem 13 výlučně online zdrojů, z toho však 5 zdrojů nepovažuji za relevantní vzhledem k práci.

Také volba některých citovaných zdrojů je zarážející, například osobní blog pana Boušky pod číslem 11. Zbylé
zdroje se, až na RFC WebSocket protokolu, týkají pouze BeeeOn projektu. Považuji tedy počet zdrojů za
nedostatečný počtem i kvalitou. Citace odpovídají platným normám.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výsledné řešení je funkční a odpovídá zadání. Hlavičkové soubory jsou dostatečně komentované a zdrojový kód

je přehledně dělen do modulů. Pro řešení byly vytvořeny testy.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledná práce je funkční a připravena pro použití v reálném prostředí. Práci lze bez obtíží začlenit do projektu

BeeeOn a postupně jí nahradit stávající řešení.
9. Otázky k obhajobě
 Mohl byste uvést, jak jste testoval funkčnost aplikace a ukázat nějaké výsledky testů?
10. Souhrnné hodnocení 58 b. dostatečně (E)
 Realizační výstup splňuje zadání. Zpráva však obsahuje hrubé nedostatky, kdy zcela chybí popis testů a použité

zdroje nesplňují očekávanou kvalitu.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2017
  .................................
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