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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Hodnotí se splnění 
všech zadaných úkolů.
Předložená práce dosáhla všech uvedených cílů beze zbytku a odpovídá v plném rozsahu 
zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?
Předložená bakalářská práce má přehlednou strukturu, jednotlivé části práce na sebe logicky 
navazují. Všechny kapitoly dostatečně popisují problematiku a postupy řešení, v rozsahu 
odpovídajícímu bakalářské práci.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomant dobře a srozumitelně uvedl čtenáře do zpracovávané problematiky, objasnil 
základní pojmy z oblasti elektronicky publikovaných map, monitorování datových sítí 
a relačních databází podporující operace s prostorovými daty. Diplomant prostudoval 
a analyzoval způsob ukládání nashromážděných dat v monitorovacím systému Zabbix. 
Navrhnul a implementoval rozšíření webového rozhraní systému ZABBIX o možnost 
konfigurovat zobrazování monitorovaných zařízení v elektronicky publikovaných mapách. 
Navrhnul a implementoval grafický design a způsob zobrazování dat v pilotní aplikaci. 
Pilotní aplikace podporuje vyhledávání monitorovaných zařízení, varovné podbarvování 
v případě chyby a zobrazení informací o chybách vzniklých na daném zařízení.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autor využíval konzultací ve firmě ELVAC SOLUTIONS s.r.o. a jevil aktivní zájem 
o řešenou problematiku. 

Domnívám se, že kapitola závěr je poněkud strohá a autor by mohl připravit detailnější 
zhodnocení dosažených výsledků a více příkladů využití a případného rozšíření pilotní 
aplikace.

V praktické části bakalářské práce, ve skriptech db.py a control.py, nejsou uvedeny 
komentáře v kódu a hojně se využívá nevhodně pojmenovaných proměnných, které 
zatemňují přehlednost kódu.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? Mimo jiné zhodnoťte 
i původnost práce.
Bakalářská práce nabízí přínos v praktické části a to spojením publikování informací 
o poloze monitorovaných prvků prostřednictvím elektronicky publikovaných map 
a monitorovacího systému Zabbix.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Mimo jiné zhodnoťte, 
zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny 
citované studijné materiály jsou v seznamu literatury.
Autor nevyužil všechny prameny z doporučené odborné literatury. V bakalářské práci není 
zřejmé, které obrázky vytvořil autor, a které pocházejí z jiných zdrojů – u převzatých 
obrázků schází odkazy na jejich zdroj.



7. Hodnocení formální stránky. Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.
Jazyková i formální stránka bakalářské práce je na dobré úrovni.

8. Jaký je způsob využití práce? Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 
využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?
Výsledky dosažené během realizace bakalářské práce mohou být použity v projektu ElviX. 
Jedná se o produktové řešení pro komplexní dohled nad podnikouvou IT infrastrukturou. 
Rozšíří pak funkcionalitu monitorovacího systému o zobrazování událostí v elektronických 
mapách.

9. Celkové hodnocení práce. Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete 
k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, 
nevyhovující) uveďte na jiném místě.
Práci doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): velmi dobře
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