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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Studentka zadání splnila.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Vše co je v práci uvedeno s prací souvisí a nejedná se o umělé

natahování práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Včetně úvodu a závěru sestává práce z 8 kapitol. Kapitoly jsou zvoleny vhodně a stejně tak na sebe vhodně

navazují.

Připomínky mám především ke kapitole 3, která se zabývá modularitou v rámci jazyku Java. V rámci této kapitoly
bych uvítal alespoň jednu podkapitolu, která by sloužila jako obecnější popis technologie OSGi, která byla
využita při implementaci výsledné aplikace. Studentka sice popisuje tuto technologii poměrně podrobně, bez
tohoto obecnějšího úvodu je, pro čtenáře neznalého této technologie, tento popis lehce matoucí.
Jako pozitivum bych pak uvedl, že studentka stručně popisuje i další technologie, které by bylo možné využít pro
modularizaci aplikace.

Zbývající kapitoly se pak zabývají návrhem aplikace (4), její implementací (5), způsobem jak rozšířit aplikaci o
nové algoritmy (7) a jejím testováním. K těmto kapitolám nemám větších výhrad.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je psána slovensky a netroufám si ji tedy z jazykového pohledu hodnotit. Práce obsahuje několik

drobnějších překlepů a ne zcela šťastně formulovaných vět. Stejně tak se v práci objevuje několik drobnějších
typografických chyb. Celkově je ale množství těchto prohřešku poměrně nízké a práci tedy hodnotím jako
průměrnou.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 K volbě zdrojů nemám výhrad. Odkazy na zdroje by ovšem mohly být v textu četnější.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je aplikace psaná v jazyce Java využívající technologii OSGi. Tato aplikace vznikla na

základě aplikace starší. Tato starší aplikace byla upraveno tak, aby využívala technologii OSGi, která umožňuje
poměrně jednoduché rozšíření aplikace o nové moduly, které simulují jednotlivé grafové algoritmy. Dále byla
přidána podpora pro vícejazyčnost aplikace.

Výsledná aplikace je poměrně zdařilá, obsahuje několik různých algoritmů a několik předpřipravených grafů pro
demonstraci každého z těchto algoritmů. Grafické rozhraní je přehledné a pro výukové účely zcela dostačující.

Jako nedostatek bych uvedl, že zdrojové kódy obsahují minimální množství komentářů. Stejně tak pak chyběl
popis nutného sw vybavení a postupu pro spuštění aplikace.

Dále aplikace obsahovala několik drobnějších chyb v rámci uživatelského rozhraní. Tyto chyby ale studentka po
osobní demonstraci své práce již opravila.

I přes výše uvedené nedostatky, hodnotím práci v tomto bodě jako mírně nadprůměrnou.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledný program je možno uplatnit v rámci výuky v předmětech, které se zabývají grafovými algoritmy (GAL,

IZU, MAT, Síťové předměty ...).
9. Otázky k obhajobě
 Stručně popište kroky nutné pro rozšíření vašeho programu o nový grafový algoritmus. Zaměřte se především na

popis toho co je podporováno samotnou aplikací a co je nutné řešit v přidávaném modulu.
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10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práci hodnotím ve výsledku jako mírně nadprůměrnou.

Kladně hodnotím především výslednou aplikaci, která by mohla být využitelná při výuce v rámci několika
předmětů.

Hlavním nedostatkem je pak především horší pochopitelnost některých částí technické zprávy pro čtenáře
neznalého použité technologie.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................

podpis
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