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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné, avšak řešení bylo zkomplikováno tím, že nebylo možné přizpůsobovat celý systém

BeeeOn potřebám této práce. Součástí práce jsou proto testovací nástroje představující virtuální mobilní zařízení
a virtuální aktivní prvky.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Všechny části práce jsou relevantní. Některá témata mohla být ovšem více rozvedena (i na úkor stávajícího

textu), např. problematika synchronizace úloh zadaných lokální smyčkou se serverem po opětovném získání
konektivity.

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je logicky strukturovaná. Některá obrázková schémata mohla být lépe zpracována pro snažší pochopení. Z

textu je obtížné pochopit, které části kódu byly implementovány v rámci této práce.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce obsahuje pouze drobné formální nedostatky.
6. Práce s literaturou 69 b. (D)
 Literatura čerpá z velké většiny z online zdrojů. Mohlo být použito více tištěných zdrojů.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Realizační výstup byl předveden při obhajobě. Byly odhalené některé nedostatky, ale jako celek se jedná o

funkční řešení. Zdrojový kód byl z části převzatý ze související bakalářské práce M. Nováka, což je patřičně
zdokumentováno.

8. Využitelnost výsledků
 Práce řeší praktické a třetími stranami kritizované nedostatky systému BeeeOn.
9. Otázky k obhajobě
 Navržená lokální smyčka neřeší možnosti autentizace do systému BeeeOn při výpadku Internetového

připojení. Pokuste se naznačit, jak by bylo možné tento problém řešit. (Lze se inspirovat např. u v praxi
používaných mechanismů obnovy hesla, více-faktorové autentizace, apod.)

10. Souhrnné hodnocení 71 b. dobře (C)
 Zadání bylo splněno. Některá témata mohla být lépe rozvedena. Výsledky práce bohužel nejsou přímo

nasaditelné a vyžadují mnoho dalších zásahů do systému BeeeOn. Při řešení práce bylo nutné věnovat čas
tvorbě virtuálních testovacích prvků, protože úprava jejich reálných implementací by byla značně nad rámec
práce. Proto navrhuji hodnocení C.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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