
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Boba Peter, Bc.
Téma: Systém pro určování nadzemní výšky letajících objektů (id 18816)
Oponent: Mičulka Lukáš, Ing., UPSY FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny požadavky určené zadáním byly splněny v dobré kvalitě a práce neobsahuje rozšíření.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah se pohybuje okolo horní hranice obvyklého rozmezí. Rozsah odpovídá složitosti tématu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Prezentační úroveň je velmi dobrá, autor popisuje látku tak, že jí lze snadno porozumět. Práce má dobrou

logickou stavbu a kapitoly na sebe logicky navazují.
Nedostatek spatřuji pouze v členění kapitoly 4, kde jsou zbytečně použity 4 úrovně nadpisů, což znesnadňuje
orientaci čtenáře v textu.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Jazyková stránka práce je dobrá, avšak v textu se vyskytuje několik chyb (zejména při používaní čárky (,) pro

členění souvětí).
Formální úprava je na dobré úrovni, avšak obsahuje několik menších nedostatků:

Obsahuje některé rozsáhlé obrázky, které by měly být umístěny v příloze (obr. 4.15, 5.5, 5.7)
Některé obrázky by měly mít větší rozlišení, protože nyní jsou špatně čitelné (obr. 2.8, 5.5, 5.7)

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce obsahuje odpovídající počet citací kvalitní zdrojů. Tyto citace vhodně doplňují vlastní práci. Všechny

převzaté prvky jsou řádně označeny.
Drobné nedostatky spatřuji u seznamu literatury, kde nejsou některé zdroje správně uvedeny (např. citace [14]).

7. Realizační výstup 98 b. (A)
 Realizovaný systém je plně funkční a byl v rámci práce i otestován v reálném provozu.

V rámci práce vytvořené vlastní zdrojové texty jsou vzorně označeny, převzaté texty jsou použity v souladu s
licenčními podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Navržený a zhotovený systém je dobře využitelný a byl již reálně nasazen v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Uveďte motivaci pro použití dvou typů databází (PostgreSQL a MongoDB). Bylo by možné dosáhnout

stejné funkčnosti použitím pouze jedné databáze?
Uvažoval jste nad alternativami pro RPC server? Bylo by možné implementovat systém jiným způsobem
než pomocí démona a RPC serveru? Pokud ano, jaké má zvolené řešení výhody oproti alternativám?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Autor kvalitně zpracoval zadání. Prezentační úroveň práce je na vysoké úrovni, stejně jako realizovaný výstup.

Drobné nedostatky se vykystly pouze u formální stránky práce a při citacích literatury. Výsledný realizační výstup
práce je v praxi použitelný a jeho přínos byl prokázán.

 

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

 

V Brně dne: 3. června 2016
  .................................
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