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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student vytvořil systém pro Automatic Tutoring při výuce jazyka Python a splnil všechny body zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce včetně obrázků dosahuje cca 32 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce má srozumitelnou strukturu a čtenáře provádí problematikou bez závažných nedostatků. Pouze část 6

popisující vlastní řešení je místy hůře čitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Úprava práce je na běžné úrovni, obsahuje několik druhů typografických chyb (osamocená písmenka na koncích

řádků, příliš malé rozlišení obrázků, příliš malé obrázky, nevhodné uspořádání ukázek), celkově je práce dobře
čitelná, až na zmíněné příliš malé obrázky či obrázky s příliš malým rozlišením (tisk i PDF). V práci se dále
vyskytuje několik překlepů.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student použil množství kvalitních zdrojů avšak mezi použitou literaturou se vyskytují i odkazy na méně kvalitní

online zdroje nebo přímo weby produktů, které by se hodily spíše do poznámek pod čarou.
7. Realizační výstup 82 b. (B)
 Systém hodnotím jako dobře navržený, jedná se o webový systém, který spouští potenciálně nebezpečný kód

(nahraný studenty) v odděleném kontejneru (Docker). Vytvořený kód je přehledný, nicméně na mnoha místech by
bylo vhodné větší množství komentářů a dokumentace přímo v kódu. Systém nyní obsahuje 27 vzorů
(inspections), příloha B pak obsahuje postup tvorby nových vzorů.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená aplikace je dobrým základem pro takzvaný automatický tutoring při výuce jazyku Python. Potenciální

uživatelé z řad lektorů mohou do systému snadno přidávat nové úlohy i vzory (inspections). Studentům pak
aplikace umožňuje vylepšování dovedností v jazyce Python.

9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete, jaké druhy vzorů (inspections) je možné pomocí tohoto systému odhalovat a jaké případně

možné odhalit není.
Diskutujte, jaké množství vzorů (inspections) by bylo vhodné implementovat pro účinný trénink nových či
stávajících programátorů v jazyce Python

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Pozitivně hodnotím především přínos vytvořeného nástroje v případě, že bude dostatečně využíván při výuce

(vznikne dostatek úloh a rozšíří se množství detekovaných návrhů na zlepšení kódu), dále pak funkčnost celého
systému. Mírným negativem je slabší dokumentace v kódu a drobné formální nedostatky v textu práce.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2017
  .................................

podpis
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