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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžadovalo studium a praktické zvládnutí technologií, které jsou dosud řídce využívané (RDF a související

technologie), případně byly dosud popsány pouze teoreticky (protokol mRDP).
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny požadavky zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro diplomovou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je logicky strukturovaná, pokrývá jak teoretickou, tak praktickou část řešení a všechny části

jsou dobře pochopitelné. Drobné výhrady mám ke zvoleným příkladům na vyhledání zdroje, u kterých není příliš
jasná jejich souvislost se službami REST. Dále postrádám popis některých detailů implementovaného protokolu
mRDP, např. jazyka ReDEL.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Z typografického i jazykového hlediska je práce na standardní úrovni. Ojediněle lze narazit na překlepy a

chybějící slova nebo na chyby v křížových odkazech (např. 16 dole).
6. Práce s literaturou 74 b. (C)
 Seznam použité literatury není příliš rozsáhlý, nicméně všechny zdroje odpovídají tématu práce a jsou v textu

řádně citovány. Pouze jména některých autorů jsou evidentně chybně uvedena (např. [1], [7]).
7. Realizační výstup 94 b. (A)
 Realizační výstup je poměrně rozsáhlý a zahrnuje jednak knihovnu v jazyce Java implementující všechny části

teoreticky navrženého protokolu mRDP a dále demonstrační aplikace ukazující využití knihovny na straně
serveru, desktopového i mobilního klienta. Všechny části jsou velmi dobře navržené a přehledně implementované
v jazyce Java. Součástí řešení je i soubor automatizovaných testů. Jedinou připomínku mám k tomu, že autor
zvolil vlastní, nestandardní přístup k zápisu a serializaci RDF dat namísto využití obecně zažitých standardů.

8. Využitelnost výsledků
 Implementovaná knihovna je první známou implementací obecně navrženého protokolu mRDP a je obecně

využitelná v distribuovaných systémech postavených na službách REST.
9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste zmínit existující standardy pro serializaci RDF dat do XML? Z jakého důvodu jste zvolil vlastní

notaci?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Pan Koudelka vytvořil v rámci své diplomové práce rozsáhlé a pěkně navržené i implementované softwarové

dílo, které je prakticky využitelné v mnoha aplikacích. Drobné výhrady mám jen k některým částem technické
zprávy, jak uvádím výše. Celkově proto hodnotím práci jako nadprůměrnou a navrhuji hodnocení B.

 

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