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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem diplomové práce byl návrh a implementace rozšíření funkčnosti serveru nginx o další možnosti autentizace,

a to formou modulů.Zadání bylo průměrně náročné, až lehčí.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Bod 4 obsahuje požadavek na komunikaci s nginx komunitou a požadavek na navržení implementovaného

řešení vývojářům nginx serveru. V práci o tomto není ani zmínka.Ostatní body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce čítá celkem 32 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 30 normostran (bez započítání obrázků). Vzhledem k tomu, že
text je proložen obrázky, práce je rozsahově lehce nad minimem.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Některé kapitoly by mohly být rozsáhlejší, s podrobnějším popisem.Kapitoly na sebe dobře navazují. Celková

prezentační úroveň technické zprávy je spíše průměrná.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Studentka občas nevhodně volí slovní obraty, které nepatří do odborné práce (str. 30: "V rámci této části jsme si

popsali...", a to ještě nekonzistentně s v práci běžně používaným trpným rodem - "...čtenář byl
seznámen...").Celkově je po jazykové i typografické stránce práce průměrná.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Seznam literatury čítá celkem 7 zdrojů, a to jak webové odkazy, tak odborné monografie. Vzhledem k

aplikačnímu a specifickému charakteru práce považuji výběr literatury za průměrný, až lehce podprůměrný pro
daný typ bakalářské práce.Výtku mám k tomu, že seznam literatury neodpovídá citačním normám.Co se týče
odlišení převzatých informací a vlastního přínosu, studentka zapomněla citovat některé pasáže a obrázky (např.
str. 10, str. 13 a další). 

7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentovi. Implementované moduly jsou funkční a připraveny pro použití

v reálném prostředí.
8. Využitelnost výsledků
 Výstup práce je sice aplikačního charakteru, přesto mohou být postup řešení i výsledky inspirací pro tvorbu

podobných projektů.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jakou zpětou vazbu k Vašemu řešení jste získala od nginx komunity a vývojářů tohoto serveru?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Realizační stránka práce je velmi dobrá, textová zpráva je však kratšího rozsahu a obsahuje některé nedostatky.

Práce s literaturou je podprůměrná.Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení podprůměrné.

 

V Brně dne: 6. června 2015
  .................................
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