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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Náročnost práce je především v nutnost se vypořádat s velkými objemy dat a tedy i tvorbou různých optimalizací

při práci s nimi. Kladně například vnímám využití grafového databázového systému místo typického relačního.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Textová část ani implementace se nakonec nezabývá analýzou rychlosti stahování stránek (viz bod 5). Dochází

pouze k uložení času zobrazení stránky pomocí nástroje PhantomJS.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Text má rozsah 26 normostran. Vzhledem k výtkám k prezentační úrovni by větší rozsah pravděpodobně zvýšil

kvalitu práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Logická struktura práce je slabší. Například kapitola 3 "Návrh aplikace" místy vypadá spíše jako text o specifikaci

a analýze požadavků aplikace než o samotném návrhu. Například v sekci 3.2 není specifikováno, jak konkrétně
je možno omezit prostor analyzovaných stránek. V sekci 4.2.1 sice najdeme v databázi uzel BlackWhitelist, ale
jeho další popis chybí, takže nevíme, zda se jedná o seznam URL adres, částí domény nebo třeba seznam
regulárních výrazů. Kapitola 4 "Implementace aplikace" pak popisuje řadu návrhových informací a
implementačních detailů je uvedeno jen pár. V přílohách chybí popis instalace.

5. Formální úprava technické zprávy 72 b. (C)
 Text obsahuje větší množství překlepů a špatného tvarosloví a běžný počet ostatních pravopisných chyb.
6. Práce s literaturou 78 b. (C)
 Výběr i způsob citace studijních pramenů je vhodný.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Řešení je funkční a uživatelsky relativně přívětivé. Oceňuji např. zobrazování propojení URL odkazů jako graf.

Pokud uživateli chybí některé pokročilejší statistiky o analyzovaném webu, lze položit vhodný dotaz do vytvořené
grafové databáze.

8. Využitelnost výsledků
 Nástroj je použitelný pro kontrolu neplatných odkazů na statických webech na doménách druhého nebo třetího

řádu. Nelze však efektivně omezit analýzu pouze na vybranou část webu či analyzovat rychlost načítání stránek.
9. Otázky k obhajobě
 

Jakým způsobem ve vaší aplikaci můžete omezit nebo povolit procházené stránky (whilelist a blacklist)?
Jak byste implementovala možnost procházet pouze zadanou část domény?
Zkuste navrhnout způsob (polo)automatického rozpoznání špatného návratového kódu (typicky vracení
200 místo chyby 404).
Jak byste řešila procházení dynamicky generovaného webu? Jaké vidíte největší problémy takového
úkolu?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Nižší kvalitu textové části vyvažuje solidní implementace využívající vhodných technologií včetně aplikace

základních optimalizací při práci s velkým množství hustě provázaných dat.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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