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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce bylo středně náročné. Student měl v rámci své bakalářské práce řešit problém
centrálního sběru dat z většího počtu instalací systému OpenHAB. Zadání práce sice bylo splněno,
ale jen v základní podobě s použitím běžně rozšířených technologií v téměř výchozím nastavení.
Vlastní přínos práce je tak dosti malý.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, v počátcích řešení byl velmi aktivní. Během měsíce se seznámil s
architekturou OpenHAB a implementací vlastních pluginů. V následujících měsících ale aktivita
polevovala. Mrzí mě, že se nepodařilo udržet počáteční nadšení a nenaplnit tak potenciál zadání.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v termínu, posledním kapitolám však již nebylo věnováno tolik úsilí, jaké si
zasluhovaly. V práci postrádám lepší zpracování statistik, demonstrované příklady na jednou
měřenou veličinou jsou triviální. Samotná analytická část pokrývá především import a konverzi dat
ale ne jejich vyhodnocení.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem bakalářské práce je popis a základní konfigurace technologií použitelných pro centrální
sběr dat ze systému OpenHAB. Bohužel již nezbyl čas toto řešení reálně nasadit a odzkoušet v praxi.
Odevzdané programové řešení je tak spíše návodem jak by se daly jednotlivé funkce realizovat, ale
pro praktické nasazení by se musely upravit.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny odpovídají řešené problematice.

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově hodnotím práci známkou dobře. Z počátku řešení jsem vkládal velké naděje, že vznikne
použitelné a škálovatelné řešení pro monitoring velkého počtu OpenHAB instalací, výsledkem jsou
však jen základní konfigurace a skripty, které by se musely pro větší řešení doimplementovat a
rozšířit.

8. Otázky k obhajobě.
Je možné sběr dat realizovat i v offline režimu, např. dávkovým načtením databáze sledovaných
hodnot jednou za den ? Jak by se toto realizovalo v prostředí OpenHAB ?
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