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Vedoucí: Volf Tomáš, Ing., UIFS FIT VUT

1. Informace k zadání
 Práce byla dle mého názoru mírně obtížnější, neboť skýtala seznámení se s API různých validátorů, výběr

vhodných chyb, které lze opravit, a analýzu zpráv z validátorů pro detekci takových chyb. Rovněž také zahrnovala
vytvoření samotné aplikace, která tyto zmíněné části propojuje a umožnuje zkontrolovat web různými validátory,
zobrazit problémy uživatelsky přívětivějším způsobem a nabízí opravu k vybraným chybám.

Dosažené výsledky jsou zdařilé, mohly by být použity např. studenty předmětu ITW.
2. Práce s literaturou
 Student si vyhledal literaturu samostatně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během prvního semestru aktivita vázla a musel jsem mnohdy iniciovat dotaz se stavem práce, případně jeho

zodpovězení urgovat. V letním semestru se aktivita velmi výrazně zlepšila, student převzal iniciativu a již sám
aktivně popisoval postup prací s velkou intenzitou (téměř každý týden), nepamatuji si, že bych se v tomto semestru
sám musel dotázat na stav práce. Při video-konzultacích student ukazoval rovněž části aplikace a byl připraven
zodpovědět mé případné zvídavé otázky.

4. Aktivita při dokončování
 Díky aktivitě v letním semestru byla práce dokončena v dostatečném předstihu, mé připomínky a nalezené chyby

tak sthly být zapracovány jak do aplikační části, tak i do technické zprávy (měl jsem dostatešný časový prostor pro
její přečtení) a byla odevzdána několik dní před termínem.

5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Práce je zdařilá a použitelná, usnadňuje validaci webu proti všem validátorům najednou a místo vybrané nalezené

chyby přehledně označí (oproti ne úplně přehlednému prostému výpisu chyb v případě použití validátoru). Horší
aktivita v zimním semestru byla dostatečně vykompenzována aktivitou v průběhu celého letního semestru. Celkově
hodnotím práci pana Horváta stupněm B/82.

 

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

  
V Brně dne: 22. června 2020

 Volf Tomáš, Ing.
vedoucí práce
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