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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadaní je standardní, vypracované řešení je však nadprůměrné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Částečně v technické zprávě postrádám text související s bodem č. 3 - Definujte principy navrhovaného

frameworku založeného na jazyce Swift: definujte cílovou funkčnost, principy vývoje, dekomponujte do modulů.

Nedostatek kompenzují rozšíření v realizační části:

návrh vlastního šablonovacího jazyka - NutView (vč. implementace překladače), 
knihovna pro práci s databází MongoDB,
rozšíření existující knihovny Cache o podporu platformy Linux.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Závěr je uveden na straně 36.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Kapitola 2 - Průzkum existujících řešení a potřebných zdrojů - popisuje 3 celkem náhodně vybrané zástupce

webových frameworků. Každý z nich je rozepsán cca na 5 řádků. Ve výsledku má tedy analýza existujících řešení
rozsah zhruba půl stránky. Současně autor v této části netypicky vyjadřuje názory a postoje, které nejsou
nikterak podložené (žádná reference na zdroj, případně odůvodnění). Dále v této kapitole autor popisuje
implementační jazyk Swift, který je naopak popsán až příliš podrobně: specifika výčtového typu, syntaxe funkcí a
closure, protokolově orientované programování. Ve výsledku je obsah této kapitoly informačně nevyvážený.

Kapitola 3 -Návrh a implementace - postrádá z pohledu čtenáře jakoukoliv snahu o úvodní dekompozici
problému na jednotlivé podproblémy, které jsou následně popisovány. Autor přistupuje téměř ihned k popisu
implementačních detailů, které jsou mnohdy příliš detailní.

V kapitole 4 - Dokumentace, publikovaní frameworku a výsledky - se autor v souvislosti s designem
dokumentační stránky několikrát odvolává na anketu, bohužel však není uvedeno, jak dotazování probíhalo, z
jakých otázek byla anketa tvořena, ani kolik respondentů se ankety zúčastnilo.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po typografické stránce je formátování textu až na drobné výjimky téměř bezchybné. Po jazykové stránce se

práce zdá být v pořádku (práce je psána ve slovenském jazyce) a obsahuje jen malé množství chyb a překlepů.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor cituje relevantní zdroje související s řešeným problémem, v kapitole 2 - Průzkum existujících řešení a

potřebných zdrojů - však chybí reference související s analýzou existujících řešení. U ilustračních ukázek kódů,
které jsou uvedeny v souvislosti s popisem jazyka Swift, není zřejmé, že některé z nich jsou podstatně
inspirovány oficiální dokumentací jazyka.

Bibliografické údaje elektronických zdrojů nejsou zcela v souladu s citačními zvyklostmi:

chybí informace o typu média - [online],
chybí datum, kdy byl zdroj citován - [cit. dd.mm.yyyy],
u zdroje [1] a [9] zcela chybí URL adresa.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Výstupem práce je velmi komplexní modulárně navržený webový framework pro jazyk Swift, související

šablonovací jazyk (vč. jeho překladače) a další podpůrné knihovny a programy. Součástí je také profesionálně
vypadající dokumentace, která podrobně popisuje jednotlivé případy užití, třídy a nástroje frameworku. Kritické
části frameworku jsou automatizovaně verifikovány pomocí více než 100 testovacích případů. 

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený framework a související nástroje jsou volně dostupné z repozitáře na GitHubu. Autor v textu deklaruje,
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že framework využil pro implementaci projektu do předmětu Informační systémy a uplatnění našel také
v bakalářské práci Martina Střalky. Autor v závěru dále prohlašuje, že ve vývoji bude nadále pokračovat.

9. Otázky k obhajobě
 1. Co Vás motivovalo implementovat vlastní webový framework? Co Vám chybí/vadí u stávajících řešení

(Vapor, Kitura, Perfect)? Jak jste tyto nedostatky vyřešil?
2. Máte představu jak si Váš framework stojí ve srovnání s analyzovanými frameworky z pohledu počtu

obsloužených požadavků (RPS - requests per second)?
3. Jak je řešena bezpečnost a odolnost frameworku vůči útokům (CSRF, session hijacking, injection, ...)?

10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Realizační výstup práce je na velmi profesionální úrovni a na poměry bakalářské práce se jedná o dosti

komplexní dílo. Vzhledem k výše zmíněným prezentačním nedostatkům však navrhuji hodnocení stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 24. května 2018
  .................................

podpis
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