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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžadovalo studium nejen nových informačních technologií v oblasti zpracování velkých dat, ale i

specifické vojenské problematiky. I vzhledem k rozsahu zapojených technologií a jejich komplexnosti hodnotím
zadání jako mírně obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za splněné bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro diplomovou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 72 b. (C)
 Práce je logicky strukturovaná a obsahuje pěkně zpracovaný přehled souvisejících technologií i praktickou část

zahrnující návrh řešení a popis implementace. Poněkud stručnější je rozbor vojenské problematiky - z technické
zprávy je poněkud obtížnější pochopit, jaká výstupní data jsou vlastně od aplikace požadována a jak jsou
potenciálně užitečná v praxi. Rovněž experimentální vyhodnocení mohlo být zpracováno podrobněji. Na druhou
stranu rozsáhlejší vyhodnocení by si vyžádalo zapojení velkého množství výpočetních prostředků, které student
nemusel mít nutně k dispozici.

5. Formální úprava technické zprávy 62 b. (D)
 Práce je psána v anglickém jazyce, což hodnotím jako klad. Úroveň použité angličtiny je však bohužel poněkud

problematická - gramatické chyby jsou velmi časté a stavba vět v některých případech komplikuje porozumění
textu, i když práce jako celek zůstává srozumitelná. Rovněž k typografické stránce mám drobné výhrady
zejména pokud jde o zvolené řádkování a kvalitu použitých obrázků.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Seznam použité literatury je poměrně rozsáhlý a zdroje jsou v textu práce pečlivě odkazovány. Drobnou výtku

mám k využití Wikipedie jako zdroje, nicméně se jedná pouze o malé množství spíše doplňkových odkazů.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Implementačním výstupem je simulátor a grafické uživatelské rozhraní pro řízení experimentů implementované v

jazyce Java a dále pak konfigurovaná experimentální topologie sestávající z několika obrazů pro virtuální stroj
s nainstalovanými a konfigurovanými nástroji pro zpracování rozsáhlých dat. Samotná experimentální aplikace je
pečlivě navržena a implementována. Zejména je však nutno vyzdvihnout konfigurovanou topologii pro zpracování
velkých dat, která se skládá z velkého množství různých nástrojů a služeb. Jejich vzájemné propojení do
funkčního celku považuji za inženýrské dílo samo o sobě.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená experimentální aplikace a konfigurovaná topologie výpočetních služeb jsou využitelné pro další

experimenty ve zpracování velkých dat.
9. Otázky k obhajobě
 1. Dokázal byste prosím zdůvodnit, proč v daném konkrétním případě dosahuje zpracování pomocí

běžného relačního databázového serveru lepších výkonnostních výsledků, než zpracování pomocí
technologií pro rozsáhlá data?

10. Souhrnné hodnocení 84 b. velmi dobře (B)
 Pan Maksym Boychuk odvedl vynikající práci pokud jde o návrh a implementaci experimentálního řešení. Přes

formální výhrady k technické zprávě a poněkud méně propracovanou experimentální část proto hodnotím jeho
práci jako velmi dobrou.

 

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