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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce bez obrázků téměř dosahuje 50 normostran. Takto velký rozsah však bohužel není přínosem. Špatně

čitelné a zdlouhavé jsou především kapitoly 5 a 6, které obsahují příliš podrobné popisy jednotlivých tříd, přičemž
hlavní myšlenky (co a proč je třeba vkládat do hlaviček, proč je představené řešení nejlepší možné, ...) nejsou
dostatečně uceleně zachyceny.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Práce podle mého názoru nedostatečně a příliš pozdě vysvětluje účel a problematiku generovaných hlaviček a

dat, která jsou v těchto wiki hlavičkách prezentována. Většina práce (29 stran z celkových 47) dopodrobna
popisuje implementované třídy a metody navíc poměrně neobratným způsobem. Ucelený a kondenzovaný obraz
o systému přitom zcela chybí a je tak obtížné se v této části práce orientovat.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Student se vyvaroval většiny zásadních typografických chyb, na čemž se pravděpodobně nejvíce podílí šablona

pro závěrečné práce. Bohužel vyznačování v textu (kurzíva nebo uvozovky) např. pro lepší odlišení názvů tříd
využito nebylo. Práce obsahuje množství překlepů a velmi neobratné popisné odstavce, kde se nadměrně
vyskytují ukazovací zájmena případně pomocná slova jako "tak".

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Literatura obsahuje poměrně málo kvalitních zdrojů. Jedná se především o dokumentace k různým použitým

nástrojům a práci popisující staré řešení generování hlaviček. Přínosem by jistě byly zdroje týkající se
automaticky generovaných částí do ručně vytvářených dokumentů a jejich údržba.

7. Realizační výstup 68 b. (D)
 Zdrojové kódy jsou dobře dokumentované jak na úrovni tříd a metod, tak přímo v kódu. Úprava a struktura

zdrojových kódů je také dobrá. Problematické jsou však analytické a návrhové části systému, kdy dle diagramu
5.3 na straně 15 v podstatě všechny třídy dědí z třídy Kontrola, ta slouží jako jakási knihovna obecných metod
což se nejeví jako správné použití objektového přístupu.

8. Využitelnost výsledků
 Výstupem práce je funkční systém, který by měl být produkčně nasazen. Systém přinesl hlavně zrychlení

generování hlaviček a úplné přeskakování wiki stránek, které není třeba modifikovat. Bohužel zmíněná
komplexnost a složitost vytvořeného řešení bude velmi náročná na budoucí údržbu či další rozšiřování.

9. Otázky k obhajobě
 Diskutujte přínosy a překážky řešení wiki hlaviček plně generovaných jen z dat systému KNOTIS, tedy

bez možnosti manuálních poznámek přímo na wiki a bez využívání dat uložených jen v samotné wiki
stránce.
Vysvětlete, jakým způsobem se řešitelé projektů seznámí možnostmi a pravidly generovaných hlaviček.

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Hlavní silnou stránkou práce je zrychlení procesu generování hlaviček wiki stránek s použitím "hashování" a

částečně lepší struktura a jasnější pravidla pro generování těchto hlaviček. Negativně však hodnotím obrovskou
složitost a rozsah systému, který by při plné racionalizaci a správném návrhu měl být poměrně kompaktní a
jednoduchý. Na škodu jsou především (z mého pohledu nelogické) potřeby uchovávat některá data (historie
vedoucích, historie oprávnění) přímo ve wiki stránkách a různé možnosti ruční editace přímo wiki stránky. Přístup,
který by neměl tyto nedostatky však v práci není vůbec diskutován.

 

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