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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem zadání bylo navrhnout a realizovat systém pro alokaci a konfiguraci hatdwarových zdrojů. Zadání práce

bylo spíše náročnější, a to zejména z toho pohledu, že bylo třeba realizovat praktickou část dle požadavků
externího zadavatele.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce čítá celkem 56 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 58 normostran (bez započítání obrázků). Vzhledem k tomu, že
text je proložen obrázky, rozsah práce je tak nad minimální hranicí.

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Logická struktura technické zprávy je dobrá, rozsahy kapitol jsou přiměřené a pro čtenáře velmi dobře

pochopitelné. Po prezentační stránce je úroveň práce spíše nadprůměrná.
5. Formální úprava technické zprávy 88 b. (B)
 Po typografické i jazykové stránce je práce velice dobrá.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury čítá celkem 23 zdrojů, přičemž velké množství z nich jsou odkazy na webové zdroje. Seznam

literatury obsahuje i monografie. Student dodržuje uspořádání seznamu podle citačních norem. Výběr zdrojů
považuji vzhledem k aplikačnímu charakteru práce za lehce nadprůměrný. Student se z textu práce správně na
seznam literatury odkazuje, je tedy zřejmé, co je převzato z literatury a co je vlastním přínosem studenta.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentovi. Velmi vítám jeho praktickou použitelnost v praxi, a to u

zadavatele - společnosti Siemens.
8. Využitelnost výsledků
 Výstup práce je sice aplikačního charakteru, přesto mohou být postup řešení i výsledky inspirací, zejména díky

použitým technologiím, pro tvorbu podobných projektů.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem je zajištěna autentizace uživatele přistupujícího k systému?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Realizační stránka práce je velmi dobrá a textová zpráva je lehce nadprůměrná. Z tohoto důvodu navrhuji

nadprůměrné hodnocení.

 

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

 

V Brně dne: 8. června 2018
  .................................
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