
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Oponenti: Ing. Martin Milata
Téma: BOINC server/klient
Verze ZP: 1
Student: Bc. Petr Hanták

1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Zadání bylo velmi náročné, neboť vyžadovalo nastudování dokumentace projektu BOINC a dalších
fór neboť dokumentace není nejlepší a hlavně kompletní. Dále pak nasazení celého projektu na
virtuální server na škole a rozjetí testovací aplikace. systém BOINC je velmi komplexní a vyžaduje
znalosti Linuxových OS, programování C++, XML jazyka a další. Cílem je postupně spustit funkční
BOINC server a umožnit ostatním pracovníkům katedry/fakulty/školy napsat si své vlastní aplikace a
nechat počítat své rozsáhlé experimenty pomocí dobrovolnických případně školních strojů.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studen pracoval velmi aktivně a samostatně. Pravidelně konzultoval své pokroky a možná řešení. Na
všechny konzultace byl připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Při dokončování si diplomant počínal stejně, tedy velmi aktivně a text práce byl několikrát
konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem práce je funkční server BOINC a práce s popisem jeho nastavení. Vše je přehledně
zpracované a neměl by být problém nevázat s nasazením dalších aplikací a dalších modifikaci
projektu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, avšak poskytuje návod jak umožnit nasazení a spuštění BOINC
aplikace na škole nebo někde ve firmě.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
 Studijní prameny byly zvoleny vhodně a jsou správně použity. Větší množství pramenů by již
nepřineslo lepší výsledky  a proto jsou uvedené zdroje dostatečné.

7. Souhrnné hodnocení.
Student prokázal schopnosti samostatné práce a orientace ve velmi komplexním problému. Také jeho
schopnost vypořádat se s chybějícím či zastaralým manuálem byla velmi dobrá. Výsledkem je
funkční BOINC server a popis jeho nastavování. Práce je výborná s to je také mým hodnocením.

8. Otázky k obhajobě.
Nemám.
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Ostrava, 26.05.2011 doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.


