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1. Splnění požadavků zadání. 

Zde posuďte náročnost řešení práce a uveďte, zda předložená práce odpovídá zadání, případně ve kterých 

směrech zadání nesplňuje nebo naopak překračuje.Předložená práce odpovídá zadání ve všech bodech 

kromě popisu komunikace s řídících serverem pro distribuované řízení periférií kina, chybí zde kapitola jaké 

HTTP requesty je nutno poslat aby se provedl akční zásah případně aby aplikace získala data, nicméně z 

implementace android aplikace vyplývá, že je API rozhraní funkční tudíž je to tedy pouze drobný nedostatek. 

Pominu-li drobnou chybu, že model databáze v kapitole 5.3 nekoresponduje se skriptem pro tvorbu tabulky 

"user" tak práci považuji za velmi dobře zvládnutou a funkční.   

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Zde posuďte logickou strukturu kapitol, rozsahy a návaznosti jednotlivých částí, (poměr teoretického úvodu, 

rozboru zadání a prezentace vlastního řešení); zhodnoťte rovněž jazykovou stránku, úpravu práce a úroveň 

případné výkresové dokumentace.Práce se četla velmi dobře, student plynule přešel z teoretické části do té 

praktické byl jsem obohacen o znalosti technologií pro promítání. V teoretické části byly zachyceny veškeré 

podklady potřebné pro následnou implementaci (kromě tedy již zmíněné kapitoly v předchozím bodě). 

Rozsah práce odpovídá bakalářské práci rovněž jazykovou a stylistickou část hodnotím pozitivně. Co oceňuji 

jsou přiložené implementace aplikace a videa ze kterých jasně plyne, že student popisuje fungující aplikaci. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Zhodnoťte dosažené výsledky a případně úroveň a funkčnost technického nebo programového řešení. 

Uveďte připomínky k práci.Zde mluvíme o velmi zdařilé práci. Implementace aplikace je velmi dobře 

strukturovaná. Student musel strávit čas studiem REST api komunikace a její implementace at už na straně 

serveru nebo klienta. Dále musel nastudovat android API aby dosáhl funkční aplikace. Kladně hodnotím i 

využití vhodných frameworků pro celkové řešení databáze a server části.Návrh databáze mohl být lépe 

zvládnuty a to zejména vzhledem cizím klíčům a referencím na další tabulky. Klíčové sql FOREIGN KEY a 

REFERENCE.Aplikace mohla implementovat socket komunikaci s řídícím serverem, nicméně musela by být 

upravena také druhá práce studenta, který implementoval distribuovaný systém řízení. Toto řešení by 

umožnovalo asynchronní odesílání dat připojeným klientům bez nutnosti cyklické tvorby HTTP requestu pro 

získání dat. Možné vylepšení pro diplomovou práci ?Kapitola 6.6.1 výběr uživatelů - zde by šel celý cyklus 

foreach nahradit lepším SQL dotazem. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Uveďte, zda jde o práci kompilačního charakteru, práci rozšiřující již publikované výsledky nebo o práci 

přinášející zcela nové poznatky, případně možnost využití výsledků práce v praxi.Práce byla celou dobu 

implementována v reálném prostředí kina tudíž už nyní předpokládám, že je využívána a bude dále rozvíjena 

pro tento průmysl. Práce aplikuje možnost řízení z jednoho centrálního místa místo ovládání z více 

operátorských panelů. Toto řešení je v dnešní době velmi populární a proinovativní. 



 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Zhodnoťte výběr studijních pramenů a jejich vztah k zadání a tématu práce. Posuďte, zda jsou převzaté prvky 

řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah.Zde se jedná o implementaci aplikace, která je funkční. Student 

tedy využíval správně zdroje informací pro dosažení výsledku a také vhodně zaimplementoval své vlastní 

poznatky. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Zde uveďte dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě práce před komisí.Během práce jste zmínil 

SQL injection nicméně neuvedl jste rizika a co to vlastně znamená. Mohl by jste to tedy objasnit ?V aktuální 

implementaci databáze jestliže vymažu záznam, který má cizí klíč na jinou tabulku nedojde k chybě cizých 

klíčů. Proč nebyla využita reference (FOREIGN KEY a REFERENCE) která by Vám hlídala zda můžete bezpečně 

vymazat případně Vás upozornit, že existuje vazba ?V závěru zniňujete, že budete s prací pokračovat v 

diplomové práci a zaměříte se na implementaci pro další platformy. Studoval jste technologie, která umožní 

cross platform implementaci? jaké další inovace chcete zařadit do případné diplomové práce?   

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Zde můžete uvést závěrečné shrnutí. 

 

Z práce jasně vyplývá, že student musel vynaložit spoustu svého času pro implementaci aplikace. Student 

musel dále spolupracovat se svým kolegou, který implementoval distribuovaný systém řízení aby se dosáhlo 

funkční aplikace. Pozitivně hodnotím, že již nyní je aplikace využívána v praxi. Kód je vhodně strukturovaný 

a čitelný. Celkově až na drobné chybičky, které nesouvisí s funkčností považuji práci za zdařilou a proto 

hodnotím známkou výborně 
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