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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Navzdory tomu, že se může zdát, že práce je rozsáhlejšího charakteru, tohle je zčásti dosaženo nevhodným

strukturováním textu a zahrnutím zdrojového kódu a použitých šablon přímo do textu práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Prezentační úroveň doplácí na technickou správu, která je nejslabším článkem práce. Struktura se jeví jako příliš

členitá a chaotická, v jednotlivých kapitolách jsou opakující se podkapitoly. Některé části teorie jsou nevhodné a
příliš detailní - zde by se hodilo využívaní poznámek pod čarou, které absentuje. Text některých kapitol je mírně
redundantní. Práce obsahuje množství implementačních detailů a kusů zdrojových kódů, které by bylo vhodnější
zahrnout do příloh. Kapitola 8. je nepřehledná a trpí odsazováním a roztahaností textu. Část příloh je absolutně
nevyužita.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce obsahuje několik chyb v rozdělování slov a také zkratek. Zalomen je také vysázený název práce.

Odsazování a přehlednost je na slabé úrovni. Vhodnější by bylo využít některé formy zvýraznění textu a také
poznámek. Abstrakt je napsán v první osobě.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce s literaturou je skromnější, obsahuje téměř výhradně práci s elektronickými zdroji, co je ale způsobeno

také charakterem práce, věnující se konkrétní, ne masově nasazené technologií. Některé zdroje jsou zvoleny
nevhodně.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výstupem je reálně nasaditelná aplikace, která zahrnuje obecnou abstrakci pro její další rozšiřitelnost. Tato

aplikace spojuje práci s vícerými různými technologiemi. Zdrojový kód je relativně srozumitelný a dobře
komentovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je využitelná v praxi a přímo nasaditelná pro agregování hlášení z reálného síťového provozu v systému

Mentat.
9. Otázky k obhajobě
 V části testování popisujete výběr sady hlášení jako vzorek pro testování. Tenhle výběr označujete jako

"vhodnou" vzorku. Jaký vliv by měl výběr "neideální" vzorky pro testování ?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce prezentuje agregační řešení hlášených událostí pro systém Mentat. Realizační výstup je kvalitní a přímo

použitelný v praxi pro nasazení do reálného síťového provozu. Práce však trpí na slabou kvalitu technické
zprávy, která celý výsledek zbytečně degraduje. Vzhledem na tenhle kontrast navrhuji hodnocení stupněm C
(dobře).

 

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

 

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

podpis
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