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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Ač se na první pohled nemusí zdát, zadání je obtížnější vzhledem k nutnosti uvažovat a v řešení podporovat

různé technologie používané v moderních webových aplikacích. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je rozdělena do kapitol, které představují hlavní body řešení. Po krátkém úvodu následuje rozbor

problému, jenž se zaměřuje na problematiku skládání webových stránek z jednotlivých objektů. Návrh prostředí
je v kapitole 3, přičemž následující kapitola představuje dvě aplikace, jenž toto prostředí využívají. Samotná
kapitola je vyhrazena pro testování. Zde je kromě stručného textu uvedeno množství screenshotů, na kterých se
autor snaží demonstrovat dosažené výsledky. Na obrázcích jsou spíše ukázány nepříliš složité stránky. Poslední
kapitolou je velice stručný závěr a možnosti dalšího pokračování.

Uvedený text představuje hlavní body řešení. Hlavní struktura práce logická, nicméně v rámci jednotlivých kapitol
jsou informace často uveden bez potřebného kontextu. Pro čtenáře by práce byla pochopitelnější, kdyby autor
uváděné informace lépe uspořádal.  

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce je psána v anglickém jazyce. Jazyková stránka je spíše průměrná. Místy se objevují gramatické chyby,

nicméně text je pro čtenáře srozumitelný. Typografické prohřešky souvisí zejména se sazbou obrázků.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Použité odkazy jsou výhradně internetové zdroje, což je pro praktickou část práce v pořádku. Odkaz 15 je v

seznamu literatury chybně uveden.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizačním výstupem je nástroj pro uložení obsahu webové stránky do MAFF. Nástroj je napsán v jazyce

Python s použitím množství knihoven třetích stran. Nástroj byl úspěšně otestován na vybraných webových
stránkách. 

Na přiloženém médiu jsou umístěny zdrojové soubory vytvořené autorem a pravděpodobně také kódy jiných
autorů (složka venv). Vzhledem k tomu, že ve většině souborů autor není uveden, je jejich odlišení obtížné.
Zdrojové kódy dokumentovány nejsou, což je pravděpodobně v komunitě Python programátorů zvykem. Je
přiložen návod na zprovoznění nástroje v prostředí Docker. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce je zajímavá zejména realizací funkčního nástroje pro uložení aktuální podoby webových stránek do MAFF.

Tento nástroj je možné použít jak samostatně, tak jako součást většího systému. Přestože podobné projekty
existují, jejich použitelnost jako komponenty v rámci jiného systému je omezená. 

9. Otázky k obhajobě
 Zásadní pro Vaši práci je použití vhodného renderovacího nástroje. V práci jsem ale nenašel, že byste

hledal a porovnával dostupné možnosti. Proč jste zvolil právě Selenium?
Uvádíte, že extrakce obsahu, kterou děláte pomocí regulárního výrazu je nepřesná. Jaký jiný přístup by
byl vhodnější pro uvažované aplikace?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce má kvalitní a prakticky použitelný realizační výstup. Tento výsledek je "kompenzován" textovou částí, ze

které je patrno, že jí student nevěnoval dostatek pozornosti při dokončování. Nedokonalost jazykové stránky
práce je možné tolerovat, neboť je psána v angličtině. Nicméně v práci lze nalézt také nedostatky, které zjevně
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vznikly ve spěchu při dokončování. Celkově však kvalita technické zprávy výrazně nevybočuje z průměru.  

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis
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