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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je obtížnější, neboť vyžaduje nastudovat postupy a nástroje, které nejsou běžnou součástí výuky.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Textově i programově bylo splněno ve všech bodech, kromě bodu 5. Nenašel jsem dokumentaci API

vytvořeného nástroje, jestli je tím myšlena samotná BP, tak v ní jsem ale něco takového nenašel. Dále jsem
nenašel návrh integrace do prostředí WindUp. Zase, jestli to je někde zmíněno, tak mi to uniklo - na CD jsem to
nenašel, ale je pravda, že jsem ho na Linux nenačetl a na Windows se mi tyto informace rozhodně nezobrazily,
bylo obsaženo pouze: Java-AST-query-language, project, JavaTestQueryToAST.jar, Manual.pdf, projekt.pdf,
queryToAST.jar; ostatně jak je uvedeno v příloze BP. Bod (5) zadání tak byl splněn jen částečně a to ještě z
menší části - pouze otestování proběhlo. I při žádosti o nové CD, které jsem od studenta promptně obdržel, jsem
žádnou novou informaci v tomto směru nenalezl, tady se dá usuzovat, že dané části zadání nebyly splněny.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce nijak nevybočuje nad standardní velikost.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Jednotlivé části textu na sebe navazují dobře, nicméně vlastní text má proměnlivou úroveň stran kvality a

správné hloubky předávané informace.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Jazyková a typografická stránka práce má v některých místech vážné výpadky. Jak jsem zmínil výše, je v tomto

směru proměnlivá. Překlepy, gramatické prohřešky, chyby v sazbě se někde nevyskytují vůbec, jinde až moc.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 I práce s literaturou má vážné výpadky. Jsou místa, kde je odkazování naprosto perfektní a jsou místa, kde

odkazy zcela chybějí - přitom je jasné, že se třeba jedná o popis existujícího řešení/nástroje, ale odkaz k němu
chybí.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizační výstup je docela zvláštní - je sice vidět, co je původní a co ne, ale autorem je nějaký "Niriel".  Osobně

se mi nelíbí to, že není možné mít víceřádkový dotaz oddělený koncem řádku, ale to je věc názoru. Poměrně horši
je však rychlost samotného řešení, když jsem ho spustil a aplikoval na sebe sama, tak jsem se ani po 60
minutách nedočkal nějaké odezvy. Taktéž návrh dotazovacího jazyka nepovažuji za dobrý, ale to je věc názoru,
zde bych očekával spíš vyjádření skutečného vedoucího, jestli to je takto správně, nebo ne. Osobně v toto směru
bych spokojený nebyl. Pokud toto však není problém, tak lze hodnocení výrazně zvýšit! Bohužel zadání není
původem z FIT.

8. Využitelnost výsledků
 Využitelnost vidím jen pro jisté "hrátky", ale pro vážné a seriózní nasazení nikoliv - nízká výkonnost a ne zrovna

intuitivní dotazovací jazyk plus nepopsané API tento nástroj zbytečně degradují.
9. Otázky k obhajobě
 Jaký největší soubor typu "jar" byl použit pro test?

Jaká je paměťová náročnost řešení? Řekněme, že v balíčku máme 20 tříd, každá s 10 metodami, kolik
takových tříd se vejde do 100MB paměti při 50% provázanosti mezi balíčky?

10. Souhrnné hodnocení 58 b. dostatečně (E)
 Vzhledem k tomu, že jeden bod zadání byl splněn jen částečně a v dalších aspektech je práce také

podprůměrná, hodnotím pouze E. Ani to, že práci považuji za do jisté míry obtížnější, než je průměr, podle mě
neospravedlňuje jen částečné vyřešení jednoho bodu zadání. Pokud však komise nazná, že částečné splnění
jednoho bodu zadání není důvod k snížení hodnocení, stejně tak problematická výkonnost či dotazovací jazyk,
tak lze určitě hodnocení výrazně vylepšit. Bohužel zadání nepochází z FIT a tedy lze těžko posuzovat, co bylo
záměrem.
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