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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci HbbTV aplikace a podpůrného serveru pro prohlížení a

odesílání Twitter příspěvků souvisejících s právě sledovaným obsahem na HbbTV televizi. Vzhledem k použitým
technologiím a způsobu hledání vhodných Twitter příspěvků se jedná o mírně obtížnější zadání.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno v celém rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je 51 vysázených stran od úvodu po závěr a je v obvyklém rozmezí. Text technické

zprávy je od popisu vlastního řešení (kap. 5) informačně bohatý, avšak předchozí kap. 2 a 3 mohly být výrazně
stručnější (vyjma kap. 3.1, která pojednává o Twitter API). Naopak, kap. 4 popisující návrh systému mohla být
obsáhlejší (jen 2 stránky textu a 2 celostránkové obrázky).

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Technická zpráva má logickou, avšak nevyváženou strukturu, zejména ve své první polovině. Ve zprávě je větší

množství obrázků, avšak některé z nich jsou pro výklad zcela zbytečné (např. obrázky s logy, tj. obr. 2.1 na str. 6
či obr. 3.1 na str. 13).

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Z hlediska formální úpravy má technická zpráva řadu drobných typografických nedostatků (použití spojovníků

místo pomlček a chybějící mezery kolem pomlček/spojovníků, např. str. 5; použití písmene "x" místo znaku pro
"krát"; nejednotný styl odrážek v seznamu; chybný výčet autorů u položky č. 5 seznamu literatury; aj.). Po
jazykové stránce je zpráva v pořádku.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury obsahuje 16 položek, kromě zdrojů k použitým technologiím obsahuje seznam i několik

odborných publikací o získávání znalostí a dolování z dat. Všechny zdroje jsou řádně odkazovány z textu zprávy
a je jasně patrný způsob a rozsah jejich použití.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je plně funkční aplikace platformy HbbTV a systém podpůrného serveru platformy

Node.js. Vývoj je poměrně dobře popsán v technické zprávě, avšak chybí diagramy modelů - např. diagram tříd
pro objektově orientovanou serverovou část aplikace či diagram aktivit nebo stavový diagram pro událostmi
řízenou HbbTV aplikaci by byly jistě užitečné a jejich absence může ztížit udržovatelnost programového řešení.
Také postrádám popis optimalizace a možnosti škálovatelnosti serverové části aplikace, které mohou být
potřeba pro případné masivní nasazení.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou velmi dobře využitelné v praxi - výsledná aplikace je připravena k nasazení.
9. Otázky k obhajobě
 V kap. 7 popisujete testování výsledné HbbTV aplikace procházením uživatelského rozhraní a nasazením

na reálném hardware. Byly prováděny testy také při vývoji aplikace (např. jednotkové či integrační testy)?
Pokud ano, jaké a jak? Pokud ne, jak by je bylo možné při vývoji předmětného programového řešení
navrhnout a provádět?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Výsledkem diplomové práce je dobře navržené a funkční programové řešení s praktickým uplatněním, jeho popis

v technické zprávě má však značné rezervy. Vzhledem k obtížnějšímu zadání navrhuji hodnotit práci stupněm 
velmi dobře (B).

 

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