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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadání předpokládá modifikaci existujícího, poměrně rozsáhlé aplikace s cílem zaměnit používanou relační

databázi (MySQL) za dokumentovou (MongoDB). Vzhledem k naprosto odlišné koncepci a způsobu práce obou
databázových systémů tato změna může vyžadovat velmi razantní zásahy do architektury aplikace a v některých
případech ani nemusí být plně proveditelná. Proto považuji zadání za obtížnější.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání považuji za splněné ve všech bodech.
3. Length of technical report almost in minimum requirements
 Rozsah technické zprávy je na samé spodní hranici očekávaného rozmezí nebo lehce pod ní. Hlavní vinu na tom

nese velmi stručný teoretický úvod odpovídající prvním dvěma bodům zadání. Na druhou stranu část věnovaná
vlastnímu řešení je dostatečně podrobná.

4. Presentation level of technical report 64 p. (D)
 Práce je logicky strukturovaná, avšak kapitoly 2 až 5 věnované souvisejícím technologiím jsou extrémně stručné.

Zvláště citelné je to u kapitoly 3, která popisuje aplikaci UnifiedPush Server, která byla předmětem úprav. Na
druhou stranu popis implementace řešení je rozsáhlý, dobře strukturovaný a pochopitelný a svědčí o hlubokém
proniknutí autora do dané problematiky.

5. Formal aspects of technical report 58 p. (E)
 Formální úprava technické zprávy je nejslabší stránkou práce. Technická zpráva je psána anglicky, nicméně

úroveň použité angličtiny je velmi problematická a velmi často je text jen s obtížemi srozumitelný. Kromě
krkolomných větných konstrukcí se objevují časté překlepy (i v nadpisech). Zásadní chyby se objevují i v sazbě -
časté jsou přetékající řádky, obrázky přesahující rozměr stránky a podobně.

6. Literature usage 60 p. (D)
 Seznam použité literatury je poměrně krátký, zdroje však považuji za odpovídající k zaměření práce. V textu

technické zprávy jsou zdroje řádně odkazovány, vzhledem ke stručnosti teoretické částí práce však odkazů není
mnoho.

7. Implementation results 95 p. (A)
 Realizačním výstupem je modifikace aplikace UnifiedPush Server, která zavádí podporu databázového systému

MongoDB. Vzhledem k tomu, že tato aplikace používá objektově-relační mapování (ORM) pro přístup k databázi
a také vzhledem k velmi odlišné koncepci databázového systému MongoDB ve srovnání s relačními databázemi
bylo nutné nahradit i implementaci samotné ORM knihovny Hibernate ORM za experimentální Hibernate OGM.
Dále bylo nutné doimplementovat funkce, které tato knihovna nepodporuje, vyrovnat se s možností škálování
databáze (sharding) a vyřešit množství dalších praktických problémů. Přesto se podařilo implementaci dovést do
plně funkčního prototypu, což považuji za daných podmínek za výborný výsledek.

8. Utilizability of results
 Výsledkem je plně funkční rozšíření existující aplikace umožňující využít další, dosud nepodporovaný databázový

server.
9. Questions for defence
 1. Mohl byste prosím blíže vysvětlit výsledky testování na obr. 9.1 - 9.3? Jaký byl testovací scénář a jak lze

interpretovat získané výsledky?
10. Total assessment 62 p. satisfactory (D)
 Předložená diplomová práce je velmi rozporuplná. Pan Bc. Róbert Pecsérke odvedl výbornou práci, pokud jde o

implementaci výše uvedeného rozšíření existující aplikace a pronikl hluboce do implementace mnoha souvisejícíh
nástrojů a knihoven. Na druhou stranu technická zpráva je zejména svým rozsahem a kvalitou zpracování na
samé hranici přijatelnosti. Podle sdělení studenta volba angličtiny pro psaní technické zprávy nebylo zcela jeho
rozhodnutí, ale požadavek zadavatele (RedHat). Při uvážení všech těchto skutečností mám za to, že student
projevil své inženýrské schopnosti a navrhuji hodnocení stupněm D.
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