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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Cílem práce bylo přidat podporu pro uživatelsky definovaná upozornění (notifikace) do exis-
tujícího frameworku IVIS. Uživatel by měl tak dostat možnost nadefinovat podmínky, kdy má
být upozornění odesláno a upozornění získat jak přes e-mail tak i pomocí SMS.

Téma práce je zajímavé a pro uživatele frameworku IVIS i velmi užitečné. Vlastní implemen-
tace se jeví stabilní. Práce splňuje zadání a nemá výrazné nedostatky.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X

Textová část práce je rozumně strukturována a dobře se čte.
Text nabízí stručný úvod do použitého frameworku a pak přechází k analýze požadavků na

podporu notifikací. Ten je postaven na několika praktických případech a od nich se odvíjí vlastní
návrh. Analýza požadavků je rozumná, více detailu mohlo být věnováno zhodnocením alter-
nativních přístupů (např. proč nenechat uživatele napsat podmínkovou funkci přímo pomocí
JavaScriptu, který je použit v celém frameworku nebo proč pro stavový automat nepoužít me-
chanismus Nagiosu se soft- a hard- stavem apod.).

Vývojová dokumentace je velmi podrobná; uživatelská dokumentace je spíše stručná; naštěstí
autor poskytl velké množství příkladů v rámci vyhodnocení celé práce.

Kapitola o zhodnocení implementace je asi nejzajímavější částí, protože autor vyzkoušel svoji
práci na reálných datech a rozumných podmínkách, které odpovídaly skutečnému nasazení.

Zhodnocení výkonnosti je také zajímavou (a spíše neobvyklou) součástí práce.
Jediná výtka směřuje k délce textu, kdy se na několika místech text opakuje nebo je zbytečně

rozvláčný.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Vlastní implementace je integrována do již existujícího (a poměrně rozsáhlého) projektu. Autor
následoval konvence projektu a jeho rozšíření do něj rozumně zapadá.

Dodaný kód je v dobrém stavu a je ve stavu vhodném k začlenění do hlavní vývojové větve
projektu. Vlastní kód je poměrně dobře okomentovaný a rozumně strukturovaný.

Nasazení frameworku IVIS je poměrně komplikované, vzhledem k použití ElasticSearch je pak
relativně náročné na hardwarové zdroje. I z těchto důvodů se mi framework podařilo nainstalovat
a spustit v částečně provizorním režimu (především snížením watermarkingu pro ES v rámci
kontejneru), ale základní funkce bylo možné vyzkoušet. Autor práce mi také zpřístupnil svojí
instalaci s větším množstvím dat, i tam bylo vše funkční podle předpokladů.

Aplikace se chová předvídatelně, ovládání zapadá do existujících částí.
Součástí aplikace jsou i základní testy; za zmínku stojí, že autor je první, kdo přidal do projektu

nastavení pro automatické spouštění testů při každém změně v Git repozitáři.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

V Sadské dne 20.8.2021 Podpis


