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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je hodně volné ohledně návrhu, jakou analýzu či zpracování aktuálně zobrazené stránky má

implementované rozšíření provádět. Navíc je to i v textu práce popsáno jen velmi stroze, takže záleží na vyjádření
vedoucího ohledně splnění jeho představ.

2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno s drobnými výhradami
 Student dle mého názoru nesplnil část bodu 3, kdy na serveru neprovádí žádné další analýzy získaných dat, ale

pouze generuje transformovanou HTML stránku na základě dat, které připravilo samotné rozšíření. K bodu 5
chybí v textu nějaké zhodnocení, které by popisovalo počty ručně provedených testů a dosažené výsledky (např.
rozdíly ve skutečných a vypočtených pozicích; popis webových stránek, se kterými má analýza největší
problémy).

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Text má cca 42 normostran s tím, že některé pasáže působí v textu samoúčelně nebo bez explicitně uvedené

návaznosti na řešený problém (např. vysvětlování různých metod XHR, když bude nakonec bez bližšího
zdůvodnění využita jen jedna z nich).

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Celkově má text logickou strukturu, ale návaznost jednotlivých podkapitol je popsána vždy pouze v úvodu každé

kapitoly a samotný text už návaznosti příliš nepomáhá. Nepomáhají ani občasné odkazy bez uvedení typu (např.
u "CSP 4.8" na str. 12 není jasné, zda se jedná o verzi nějakého nástroje nebo o číslo odkazované sekce).
Všeobecně mi chyběl v práci přesnější popis požadavků na vytvořenou implementaci a s tím související celkový
popis návrhu, kde je třeba lépe zdůvodnit dekompozici mezi rozšíření a serverovou část.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce obsahuje velké množství překlepů a neúnosné množství pravopisných chyb především v interpunkci.

Využívání anglikanismů je místy též zbytečné (např. nedefinovaná zkratka px nebo používání tag/tagy). U
označení skriptů se objevují nekonzistence (Background skript versus background script). Typograficky
obsahuje text občasné prohřešky (např. podivná sazba horních uvozovek na str. 13).

6. Práce s literaturou 72 b. (C)
 Student využil primárně webové zdroje. Jejich nadstandardní množství je z části způsobeno tím, že odkazuje

každou stránku zvlášť (např. cca 20 odkazů do manuálu WebExtensions nebo 9 odkazů do dokumentace
Extension API). Odkazy na tutoriály W3Schools bych doporučil nahradit důvěryhodnějším a propracovanějším
pramenem.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Aplikace je funkční v prohlížeči Chrome. V prohlížeči Firefox je občas nefunkční komunikace se serverem.

Zdrojový kód má jen necelých 1000 řádků (klientská i serverová část dohromady), ale funkcionalita je poměrně
dobrá.

8. Využitelnost výsledků
 Implementace může sloužit jako základ pro vytvoření nástroje, který kombinuje analýzy klientské se serverovými.

Implementovaný algoritmus na výpočet absolutní pozice textových elementů je pouze základní, avšak pro
demonstrační aplikaci dostačující.

9. Otázky k obhajobě
 Jak jste aplikaci testoval a jaké jste dosáhl výsledky, když nejsou výsledky testování popsány v textu?

Navrhněte nějakou smysluplnou analýzu, kterou by bylo vhodné provádět na serveru nad výsledkem
vašeho rozšíření.

10. Souhrnné hodnocení 64 b. uspokojivě (D)
 Průměrné zadání bylo téměř splněno a text (až na interpunkci) není vyloženě špatný. Především kvůli neúplnému

splnění bodů 3 a 5 zadání navrhuji v konzistenci s jazykovou kvalitou textu stupeň D.
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V Brně dne: 30. května 2019

  .................................
podpis
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