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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání. Přestože jsou použité technologie vysoce aktuální, podobné nástroje pro

generování aplikací z popisu rozhraní služeb již existují.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je svým rozsahem v obvyklém rozmezí, od úvodu po závěr obsahuje 56 vysázených stran.

Jednotlivé části jsou informačně bohaté (zejména kap. 2, 3 a 5).
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva má logickou strukturu odpovídající procesu vývoje výsledného programového řešení. Oceňuji

přehledný popis použitých technologií a implementace nástroje (kap. 2, 3 a 5). Popis návrhu nástroje (kap. 4)
mohl být důkladnější. V případě obr. 4.2 na str. 32, kde je popsána architektura navrhovaného nástroje, použil
student nestandardní notaci místo vhodnější UML notace.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Z hlediska formální úpravy je technická zpráva na velmi dobré úrovni. Lze vytknout pouze drobné typografické

chyby (např. použití spojovníků místo pomlček). Zpráva je psána ve slovenském jazyce a její gramatická
správnost nebyla oponentem posuzována.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam literatury obsahuje 34 položek, které úzce souvisejí s tématem práce. Oceňuji skutečnost, že se student

nesoustředil pouze na zdroje týkající se technologií, ale prozkoumal problematiku v širším kontextu. Všechny
zdroje jsou v textu odkazovány a je dobře patrný způsob a rozsah jejich použití, včetně odlišení převzatých částí
od vlastního přínosu studenta.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Programovým řešením je nástroj pro generování kódu v jazyce Typescript s datovými strukturami a službami pro

přístup k rozhraní OpenAPI a WADL na základě jeho popisu. Řešení je dobře a pečlivě navrženo,
implementováno a je funkční. K jinak hezkému řešení mám jen dvě drobné připomínky. Místo souboru *-lock
s celou kopií souboru specifikace rozhraní, který je popsán v sekci "Automatická detekcia zmien rozhrania" na
str. 37, by bylo vhodnější použít pro detekci změn jen kontrolní součet. Student občas zbytečně používá externí
balíčky Node.js, což zvyšuje počet závislostí a tedy nestabilitu řešení (např. místo balíčku mkdirp by bylo
vhodnější použít zabudovaný fs.mkdir s v parametru aktivovanou rekurzí), ale podle kap. 6.4 "Možné vylepšenia"
si je student zbytečných závislostí v některých případech vědom.

8. Využitelnost výsledků
 Řešení je velmi dobře použitelné v praxi při vývoji aplikací využívajících služby s rozhraními OpenAPI či WADL.
9. Otázky k obhajobě
 Stručně porovnejte svoje řešení s již existujícími nástroji z nichž některé byly v technické zprávě zmíněny.

Jak zajistit, aby se neztratily případné změny provedené ručně vývojářem v generovaných strukturách či
službách při následném přegenerováním?
Byl nástroj nějak zveřejněn a máte již nějaké ohlasy od komunity?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Výsledkem práce je pečlivě provedená technická zpráva a zdařilé programové řešení s praktickým využitím.

V obou případech považuji výsledek za nadstandardní a navrhuji hodnotit stupněm výborně (A).

 

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