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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Všechny body zadání byly náležitě splněny. Navíc pro 3. bod zadání byla analýzou konkurenčních řešení vybraná

široká škála různorodých rozšíření, která byla následně implementována. Nad rámec klasického editoru výsledný
program nabízí podporu pro práci s projekty, překlad a spuštění vyvíjeného programu. Tím si student přidělal
množství práce, kterou kvalitně odvedl.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 I když se práce blíží horní hranici rozsahu, její text je informačně bohatý a pro práci relevantní.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je velice dobře rozdělená do přiměřeně dlouhých kapitol, které na sebe logicky navazují. To vše čtenáři

usnadňuje pochopení práce.
Jediná připomínka je k obrázkům, které ačkoli jsou sami o sobě vypovídající, by zasloužily komentář s odkazem i
v samotném textu.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typografická stránka práce je naprosto v pořádku, jen se v ní objevilo pár překlepů. I jazykových prohřešku je

minimum, místy přebývala interpunkce - čárky. Jinak je práce velice pěkně napsána.
Dojem může lehce kazit vysázení odkazů barevně. 

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Až na jednu tištěnou publikaci student pro práci vycházel z online zdrojů. Všechny zdroje jsou relevantní řešené

problematice.
U citací online zdrojů chybí udaje o tvůrcích (případně organizaci, která za stránkou stojí) a také údaje o vzniku
příslušné informace nebo poslední modifikaci dané stránky.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 V rámci práce byl vytvořen zajímavý programátorský editor, který kombinuje základní, ale i nadstandardní

funkcionalitu konkurenčních produktů. Vychází z podrobné analýzy těchto produktů. Nad rámec zadání editor
nabízí i částečnou funkcionalitu spíše typickou pro vývojová prostředí. Jedná se o správu "projektů" nebo
možnost překladu a spuštění vytvářeného programu.
Výsledný editor byl podroben testování od skupinky různorodých uživatelů s pozitivním hodnocením a jen
drobnými připomínkami na zlepšení funkcionality.
Byla vytvořena i standardní dokumentace.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený editor je zajímavou alternativou k dostupným konkurenčním prostředkům, tudíž může najít využití u

řady uživatelů.
9. Otázky k obhajobě
 Máte v plánu tento vytvořený svobodný editor veřejně nabídnou k užívání?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 V rámci práce byl vytvořen velice zajímavý produkt, který je v praxi využitelný. Svou funkcionalitou, která

kombinuje značné množství konkurenčních produktů, značně předčil zadání. Úroveň technické zprávy je
nadprůměrná. Celkově je práce na velmi vysoké úrovni, proto ji hodnotím stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
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