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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je zaměřeno na relativně novou technologii GraphQL a její porovnání s RESTem. Jako poměrně pracné

považuji část Zmapujte podporu GraphQL na různých serverových i klientských platformách a finální
vyhodnocení technologie GraphQL, které by podle mého názoru vyžadovalo porovnání navrženého rozhraní ještě
přístupem RESTu, či dalších alternativ.
Vzhledem k výhradám vzneseným v dalším bodě,  považuji splněnou část zadání za průměrně obtížnou.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno až na bod Zmapujte podporu GraphQL na různých serverových i klientských platformách.

Finální vyhodnocení technologie GraphQL je provedeno v závěru práce bez konkrétních příkladů rozhraní, kde
GraphQL nad RESTem vyniká.
I přes tyto výtky se domnívám, že vznikla velice zajímavá práce, ze které jsou výhody GraphQL patrné, jen
nejsou zkoumány vědeckou metodou.

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Nenašel jsem však pasáže, u kterých bych si myslel, že jsou v práci navíc.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce má velice pěknou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe smysluplně navazují a jsou srozumitelné.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Na prolistování působí práce typograficky pěkně, při pozorném čtení však čtenář naráží na vady jako je podtržení

slov (str. 5, 11, 32), dvojité závorky okolo citací (str. 27, 34, 72), bezdůvodně vynechané místo na konci stránky
(str. 52, 64). Obrázky 7.1-7.3 jsou psány titěrným písmem a přitom je velká část plochy obrázku nevyužita.
Jazyková stránka mně bez znalosti specifik slovenštiny přišla v pořádku.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce využívá hodnotné zdroje na příznačných místech.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Zdrojové kódy jsou přehledné a rozdělené do balíčků a modulů. Nejsou však komentované. Testování je

důkladně popsáno v kapitole 7. Technická zpráva obsahuje rozumnou dokumentaci ve formě UML diagramů,
popisu případu užití, popisu testování apod.

8. Využitelnost výsledků
 V rámci práce vznikla aplikace pro osobní rozvoj. Aplikace splňuje nároky na moderní webovou aplikaci. Pochopil

jsem, že vznikala na základě konzultací s konkrétní firmou a tamtéž byla také pokusně nasazena. Domnívám se
však, že má potenciál zaujmout i jiné firmy.

9. Otázky k obhajobě
 Zvažujete zveřejnit kódy online jako open source?

V rámci sekce 7.2 popisujete testy, které byly řízené předepsanými úkoly, dostali testující také volnost
v použití aplikace?
Je aplikace v současné době nasazená?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Pan Malík vytvořil prakticky použitelnou webovou aplikaci a při návrhu rozumně uplatnil techniky vývoje software.

V rámci práce se také zabýval přednostmi přístupu GraphQL. Práce má některé nedostatky, jako chybějící
komentáře, či občasné nedodržování typografických pravidel. Obsahově bych práci mohl doporučit za vzor pro
budoucí diplomanty, nicméně musím přihlédnou k faktu, že bylo splněno částečně jiné zadání a obsah práce
neodpovídá názvu práce. Navrhuji proto hodnotit práci jako velmi dobrou.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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