
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Samek Jan
Téma: Webové rozhraní pro správu dat (id 20837)
Oponent: Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro bakalářskou práci. Části věnované návrhu a implementaci

by ovšem měly obsahovat mnohem více konkrétních informací o zvoleném řešení.
4. Prezentační úroveň předložené práce 67 b. (D)
 Technická zpráva je logicky strukturovaná a pokrývá všechny body zadání. Části týkající se analýzy požadavků,

návrhu a implementace jsou však velmi obecně formulované, takže z technické zprávy lze jen velmi obtížně
získat konkrétní představu o povaze dat, se kterými má aplikace pracovat, konkrétních požadavcích a o
vlastnostech výsledného řešení. Autor se věnuje převážně návrhu obecné architektury, a čtenář jen obtížně
získává představu o tom, co konkrétně výsledná aplikace dělá.

5. Formální úprava technické zprávy 82 b. (B)
 Z hlediska jazykového i typografického je technická zpráva pečlivě zpracována, nemám vážnější výhrady.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Seznam použité literatury je přiměřeně rozsáhlý, jednotlivé zdroje jsou v textu práce řádně citovány. Bohužel v

seznamu převažují spíše populárně naučné zdroje. Považoval bych za vhodnější citovat oficiální zdroje, např.
dokumentaci k jednotlivým produktům, skripta, apod.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem je aplikace pro tvorbu přizpůsobitelných interaktivních sestav z existujících relačních dat.

Aplikace je velmi pěkně modulárně navržena s důrazem na rozšiřitelnost a obsahuje zajímavá technická řešení,
jako např. vlastní jazyk pro kompozici výsledné sestavy z parametrizovatelných modulů. Aplikace byla rovněž
otestována v praktickém nasazení.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený nástroj bude pravděpodobně nasazen v praxi ve firmě Automotive Lighting.
9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste přiblížit povahu nebo strukturu dat, se kterými aplikace pracuje a konkretizovat, jaké pohledy

a datové sestavy je z nich třeba produkovat?
2. K čemu se využívá jazyk navržený v kapitole 4.2?

10. Souhrnné hodnocení 77 b. dobře (C)
 Výsledkem bakalářské práce pana Samka je pěkně navržený systém pro flexibilní tvorbu interaktivních datových

sestav. Tento systém byl implementován pomocí vhodných technologií a je plně funkční. Dojem z práce poněkud
kazí místy příliš obecně formulovaná technická zpráva, ze které lze bez znalosti výsledného systému jen obtížně
pochopit jeho cíle a zamýšlenou funkčnost.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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