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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání považuji za méně obtížné. Nejobtížnější částí se mi jeví získávání umístění a ranklistu z cizího webu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno. Výhradu mám pouze k prvnímu bodu zadání: student se seznámil pouze s jedním

frameworkem (CodeIgniter), který použil - neudělal tedy průzkum ostatních běžně používaných frameworků
a nezdůvodnil výběr použitých technologií (ani použití databáze MySQL).

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce obsahuje cca 32 normostran textu a 11 normostran obrázků - je tak velmi blízko k minimálnímu rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Velkou výhradu mám vůči logické struktuře celé práce - práce začíná "použité technologie". Naopak v kapitole

č. 5 (Implementace) popisuje teoreticky nejčastější typy útoků a kryptografickou sůl (5.2.1 a 5.2.2), v části
kapitoly 5.5.2 popisuje použitou knihovnu Simple HTML DOM Parser, JSON není popsán vůbec.
Většina obrázků v textu nijak není odkazována (fragmenty kódu jsou odkazovány vždy). Diagramy by si
zasloužily lepší zpracování - např. překrývání užití se spojnicemi/šipkami na obrázku 3.3 ztrácí na přehlednosti.
V práci nejsou popsány použité verze SW (jsou pouze v souboru README.md na přiloženém médiu), není
zhodnocen přínos práce pro studenta. Student shrnuje názory tanečníků a kolegů z FIT na jeho systém, konkrétní
znění feedbacku bych očekával v příloze.

Prezentační úroveň a pochopitelnost pro čtenáře: V kapitole 2 student popisuje například historii HTML, ale
vůbec nezmiňuje HTML 5; fragment kódu 2.2 ukazuje CSS, ale je zde i HTML (nevysvětleno); v subkapitole
2.4.1 zmiňuje přínos verze PHP 5 ve zdokonalení v OOP, ale nikde není uvedeno, kdy OOP přišlo; z popisu
PHP 6 není příliš jasné, že nakonec nevyšlo; v PHP 7 chybí zmínka o typování (v podkapitole 2.4 ale student
uvádí: "Obecně lze říci, že pokud člověk píše v PHP, musí být ostražitější, protože ze zřejmých důvodů není
možná statická kontrola datových typů."). Kapitola 3 je čtivá, student zhodnocuje bohaté znalosti nabyté během
své taneční kariéry (jen výkonnostní kategorie "M" by si zasloužila zmínit rozdíl proti ostatním). Student relativně
často zavádí pojem, který následně nevysvětlí (např. duhové tabulky na samém konci podkapitoly 5.2.1).
V kapitole 5.2.1 není příliš zřejmé, ke kterému kanálu (web / přímo DB / ..) se popis typů útoků vtahuje.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Z pohledu textu jsou největším problémem čárky v souvětí, ostatních jazykových a typografických nedostatků

jsem našel minimum. V práci se vyskytují překlepy. Připomínku mám také k formátování obrázků, kdy například:

podobné diagramy jsou různě veliké (na str. 17 o hodně větší oproti str. 16 či 18);
obrázky 5.3 a 5.4 na str. 26 jsou malé (na hraně čitelnosti), naopak obrázek na str. 36 je až příliš velký;
ukázky JSONu by si zasloužily přeformátování do LaTeXu (především na str. 33).

6. Práce s literaturou 52 b. (E)
 Práce obsahuje 11 zdrojů, z nichž zdroj [8] není relevantní a není ani citován (pravděpodobně zůstal ze šablony).

Zdroj [9] má stejný název díla jako zdroj [7] (správně má být: "Presentation and response timing accuracy in
Adobe Flash and HTML5/JavaScript Web experiments" + další náležitosti zdroje). Většina zdrojů jsou web
stránky. Také mi chybí alespoň jedna citace k použitému frameworku CodeIgniter. Zápis literatury není jednotný:
"Příjmení, J." vs. "Jméno Příjmení", druhý autor je zapsán pouze iniciály (např. "Jaroslav Zendulka, I. R.").

Student necituje některé pasáže, které by citovány být měly - např. číselný seznam v kapitole 2.7 (resp. jeho
úvod), druhý odstavec kapitoly 2.5.2 či věta "Jazyk PHP nabízí kvalitní podporu hashování hesel." (z kapitoly 5.2);
příp. by mělo být zdůvodněno, proč autor došel k takovému závěru.

7. Realizační výstup 51 b. (E)
 Kód aplikace je psán strukturovaně, zasloužil by si ale více okomentovat.

Při zprovozňování aplikace dle README.md se objevovala neošetřená výjimka - v config.php byla špatně
hodnota NULL u proměnné $config['sess_save_path']; po jejím přepsání se na stránce neustále objevuje
warning ohledně session souboru, na některých stránkách jsou i další warningy. Na testovacím školním webu
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bylo zřejmě zobrazování warningů vypnuto.

Uživatelsky nepříjemná práce s aplikací:

Žádám o lekci, zapomenu zadat datum, zobrazí se chyba, nezůstanou mi vyplněná data a ještě se
formulář schová a musím jej znova aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko.
Chci přidat lekci, ale nevidím, kdy v který čas v daném prostoru vůbec mohu => při špatném vyplnění
dopadnu podobně jako v předchozím bodě.
Nemohu akce nijak spravovat přímo v rozvrhu.
Vytvořil jsem 3 události na stejný čas ve stejné místnosti (ale jsou zde max. 2 lekce) - v rozvrhu je téměř
neviditelné, že tam jsou 3 události (odděleno velmi nevýrazně).
Aplikace zřejmě nijak nekontroluje shodnost zadaných jmen a IDT v samotném systému vůči ČSTS.
Při výpadku session (nastavena hodně krátká doba) se nejsem schopen dostat na přihlášení jinak než
změnou URL (zůstane zobrazena původní stránka nebo chyba přístupu).
Na mobilním telefonu je aplikace naprosto nepoužitelná - chybí navigační lišty, na menším rozlišení v PC
se musí přerolovat přes celé menu
Aplikace se omezuje na PHP + jQuery (bez ajaxu) + CSS aplikace => nereflektuje aktuální trendy
responzivního designu a jednoduchý a čistý design.
Aplikace vyžaduje příliš mnoho klikání pro dosažení cíle, ovládání mi nepřijde příliš intuitivní.

Oceňuji snahu studenta barevně odlišit jednotlivé akce dle role uživatele.
V aplikaci by mi hodně chybělo zasílání notifikací např. mailem - kvůli požadavkům na lekce apod. bych musel
aplikaci pravidelně kontrolovat.
Také zde chybí celá řada kontrol, mohu se například do páru spojit sám se sebou. V logice stahování dat do
Ranklistu je chyba (mazání dat a až poté naplnění; když nastane chyba před nebo během naplnění, bude
Ranklist prázdný nebo nekonzistentní).
Aplikace není chráněna např. proti CSRF a opakovanému odeslání POST requestu, také není příliš dobře
zabezpečena (například rozvrh mohu získat jen znalostí URL).

8. Využitelnost výsledků
 Práce nepřináší vědecké nebo nové poznatky. Práce je použitelná pro účely tanečního klubu; dle mého názoru by

si však před samotným nasazením zasloužila poměrně dost úprav a dodělávek.
9. Otázky k obhajobě
 Můžete uvést stručné srovnání frameworků, které by obsahovalo:

- k nejznamějším/nejpoužívanějším frameworkům neduhy, o kterých v práci píšete (vykonávání stejného kódu
opakovaně, aniž by to bylo potřeba);
- konkurenční framework(y) ke CodeIgnitor, který se vyhýbá popsaným 2 důvodům pana Lerdorfa, a provést jeho
srovnání s CodeIgnitor.

10. Souhrnné hodnocení 52 b. dostatečně (E)
 Práce sice byla vypracována, avšak s velkou mírou nedostatků (struktura práce, vysvětlená historie na úkor

aktuálního stavu, chybějící srovnání konkurenčních technologií a následné rozhodnutí o použitých technologiích,
zápis literatury a místa, která by si zasloužila citaci, ne příliš uživatelsky přívětivá aplikace se zobrazujícími se
warningy a chybami v aplikaci, ať už se jedná o kontroly nebo bezpečnostní ochranné mechanismy), které
společně bohužel naznačují, že byla práce zřejmě dokončována dost narychlo. Oceňuji snahu studenta vzít
myšlenku pana Lerdorfa za svou, nicméně to znamená většinu kontrol a ochran (které jsou v jiných frameworcích
samozřejmé) vzít na sebe a pečlivě hlídat. Navrhuji hodnocení stupněm E/52 (dostatečné).

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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