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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce nebyla náročná na implementaci, student však musel nastudovat různé principy spojené s prostředím Java

a testovacím nástrojem Apache Camel, identifikovat vhodné části kódu a pro ně připravit systém anotací. Zadání
odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 V úvodu chybí jasné vymezení problému a jeho řešení: co je projekt Apache Camel, proč je dobré změnit způsob

zápisu vybraných částí kódu, stručné vymezení pojmu anotace (v úvodu se tento pojem používá jako věc s
jasným a zřejmým účelem). Další kapitoly již téma rozvíjí v logické návaznosti, informace jsou poskytovány jasně
a přehledně. V textu mohl být více popsán návrh nové testovací třídy.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typografická i jazyková úrpveň je velmi dobrá, vyskytuje se několik překlepů a občas i podivné slovní tvary

(např. exekuováno).
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr studijních pramenů odpovídá tématu práce, student se zdroji pracuje korektně a odlišuej své a převzaté

prvky.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Hlavní částí implementace jsou anotace, jejichž rozsah není příliš velký. Proto bych očekával podrobnější

dokumentační komentáře, u některých anotací chybí zcela.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou přímo využitelné v rámci existujícího nástroje Apache Camel.
9. Otázky k obhajobě
 1. Uvádíte, že projekt Camel už anotace používá. Z textu není jasné, zda používá pouze anotace převzaté z

JUnit, nebo i nějaké vlastní. Vysvětlete způsob práce s anotacemi v projektu Camel a pokud používá
vlastní anotace, tak jaké a proč.

2. V práci uvádíte (v kapitole 2.5.1), že jste vytvořil i nový test runner, protože vlivem použití anotací může
dojít k prohledávání velkého počtu tříd, což může být nepřijatelně dlouhé. V závěru práce uvádíte
konkrétní složitosti - kvadratickou a kubickou asymptotickou složitost. Jak jste tyto složitosti odvodil?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Cíle práce byly splněny, text technické zprávy je dobře zpracován a poskytuje jasné informace k problému a jeho

řešení. Implementace je funkční, zdrojové kódy měly být více komentaované, zejména vytvořené anotace.
Vytvořené rozšíření projektu Camel je publikováno na github.com. Navrhuji hodnocení stupněm B/85b.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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