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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Vzhľadom na fakt, že implementačne sa jedná o pomerne jednoduchú aplikáciu,  ktorá ale využíva moderné

javascriptové frameworky, ktorých zvládnutie a pochopenie si vyžaduje značné úsilie, prikláňam sa k hodnoteniu
- priemerne obtiažne zadanie.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadanie bolo splnené. Aplikácia bola implementovaná pomocou jednotlivých technológií a taktiež otestovaná,

ako automatickými, tak aj užívateľskými testami. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práca je v obvyklom rozmedzí. Avšak kapitoly, ktoré sa venujú popisu distribúcii technológií sú pomerne obšírne

rozvedené a neobsahujú adekvátne množstvo informačnej hodnoty. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práca má prehľadnú logickú štruktúru, jednotlivé kapitoly na seba navazujú. Uvítal by som avšak detailnejšie

spracovanie architektúry technológií Node.js, Webkit, Electron, NW.js a Haxe, trebárs aj za pomoci
diagramov.Taktiež by bolo vhodné bližšie rozpísať jednotlivé programové konštrukcie a štruktúru aplikácie v
kapitole venujúcej sa implementácii.Kapitoly týkajúce sa testovania sú rozsahom aj obsahom adekvátne
zadaniu. 

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formálnej stránke posobí práca výborným dojmom. Drobné výhrady smerujem k občasným preklepom.

Taktiež vo viacerých prípadoch bolo vhodné zameniť poznámku pod čiarou za citačný zdroj a vice versa. 
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Autorka vačsinou pracuje s internetovými zdrojmi. Niektoré z nich rozsahom a obsahom nie sú adekvátne a bolo

by vhodné ich odstrániť zo zoznamu literatúry. Publikácie, naopak relevantné sú. Uvítal by som však vačší počet
literárnych zdrojov, týkajúcich sa základnych technológií, akými sú javascript, WebKit a Node.js na ktorých sú
frameworky Electron, Nw.js a Haxe postavené.  

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Technické spracovanie je štandardné. Zdrojový kód je pomerne kvalitne dokumentovaný. V riešení sú použité

pomerne zastaralé techniky navazovania spojenia na úrovni javascriptu. Bolo by vhodné použiť niektorý z
dostupných modulov Node.js. 

8. Využitelnost výsledků
 Práca má využitie v priemysle, kedže vznikla v spolupráci s firmou Ysoft a plánuje sa jej využitie v praxi. Taktiež

výsledky porovnania jednotlivých technológií dávajú zaujímavý vhĺad na problematiku výberu jednotlivých
desktop technológií.

9. Otázky k obhajobě
 1. Akým sposobom boli vykonávané automatické testy? Použili ste dostupnú sadu testov, alebo ste si ich

vytvorili, poprípade upravili sami ?2. Splňuje aplikácia požiadavky na responzívny dizajn, poprípade, čo je pre to
nutné splniť ?  

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Technická práca, ako aj aplikácia je štandardnej kvality. Kladne hodnotím užívateľskú a automatickú časť

testovania. Naopak, ocenil by som detailnejší rozbor jednotlivých technológií z architektonického pohĺadu.
Prikláňam sa teda k hodnoteniu 70 (C).

 

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

 

V Brně dne: 26. května 2017
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