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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Technická zpráva prezentuje postupy a metody hodně z programátorského hlediska a často neodlišuje obecné

principy a postupy od konkrétní implementace. Celý text je tak plný názvů různých tříd a metod a pochopení
obecných principů a postupů je tak téměř nemožné.
V práci chybí řádný popis základního postupu vykreslení dokumentu, specifika jednotlivych kroků, vybrané
existující postupy optimalizace jednotlivych kroků apod. Tím se pak vlastní popis navrženého postupu stává
téměř nesrozumitelným (str. 21. dole a str. 22.).
V textu nejsou jasně definovány a vysvětleny požadavky na řešení - proč je vlastně potřeba průběžně
zobrazování, když je nástroj CSSBox vytvářen pro off-line analýzu webových stránek a ne pro interakci s
uživatelem?

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Až na pár drobných chyb má práce velmi dobrou jazykovou i typografickou úroveň.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr literatury je vhodný a odráží potřeby řešení práce, která je spíše implementačního charakteru.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Programové řešení má dobrou úroveň, většina zdrojových souborů vytvořených autorem je komentována a

odlišitelná od převzatých zdrojů. U provedených testů není patrný vliv charakteru testovaného HTML dokumentu
na doby vykreslení.

8. Využitelnost výsledků
 Autor zaintegroval CyberNeko HTML Parser do nástroje CSSBox. Výsledné řešení je použitelné v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Podle čeho byly vybrány testovací dokumenty? Jaké mají klíčové vlastnosti s ohledem na testování?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Pan Hrabec navrhl a realizoval modul do nástroje CSSBox pro inkrementální načítání HTML dokumentů. Do

svého řešení integroval existující CyberNeko HTML Parser. Výsledné řešení je funkční a použitelné. Popis
důležitých principů a postupů, včetně konkrétní specifikace problémů a vlastního návrhu, je v technické zprávě
popsáno málo pochopitelně nebo to chybí zcela.

 

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

 

V Brně dne: 10. června 2016
  .................................
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