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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah technické zprávy je přibližně 41 normostran a tudíž mírně přesahuje obvyklé rozmezí. Všechny části

technické zprávy jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je logicky strukturována, autor postupuje od zasazení práce do kontextu, přes návrh a

implementaci aplikace, až po testování vytvořeného emulátoru. Kapitoly na sebe logicky navazují a jejich rozsah
je úměrný problematice popisované v kapitole. Práce je pro čtenáře dobře pochopitelná, jen místy autor zachází
do přílišných detailů.

5. Formální úprava technické zprávy 83 b. (B)
 Po typografické stránce je práce poměrně kvalitní, jen občas se vyskytnou menší typografické prohřešky - např.

jednopísmenné předložky a spojky na konci řádku. Po jazykové stránce je práce taktéž poměrně kvalitní,
nevyskytují se žádné závažné prohřešky.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Ve výběru studijních pramenů převažují elektronické zdroje, což odpovídá praktickému aplikačnímu zaměření

práce. Zdroje je možné považovat za relevantní k tématu práce. Menší výhrady mám k tomu, že pro citaci
definice normálního rozložení je použita bakalářská práce, namísto relevantnějšího zdroje a např. pravidlo tří
sigma není citováno. K výraznějším porušení citační etiky, vyjma dříve uvedených připomínek, nedošlo.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je funkční. Zdrojový kód je velmi dobře komentován a strukturován. Z množství zdrojového

kódu a jeho kvality je patrné, že autor věnoval jeho vytváření velké úsilí. Použité knihovny jsou použity v souladu
s licenčními podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Bakalářská práce je praktického charakteru a je využitelná pro testování serverové aplikace vyvíjené v rámci

projektu IoT.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem ke kvalitě vytvořené aplikace a celkově dobré kvalitě technické zprávy navrhuji hodnocení stupněm B.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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