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Diplomová práce Tomáše Bruštíka se zabývá problematikou implementace systému pro 

spouštění a vyhodnocování programovacích úloh. Cílem práce byla jak rešerše 

dostupných systémů, tak i návrh a implementaci nového systému, který by lépe pokrýval 

požadavky výuky na FEL ČVUT.  

 

Lze konstatovat, že všechny dílčí kroky zadání diplomové práce jsou v textu i 

implementaci nějakým způsobem pokryty. Student provedl rešerši (2. kapitola), věnoval 

značnou část textu použitým technologiím a některým aspektům jejich použití (3. 

kapitola), popsal vybrané principy implementačních kroků (4. kapitola), a ověřil 

správnou funkčnost systému pomocí testů (5. kapitola).  

 

Práce je standardního rozsahu 71 stran českého textu s velmi dobrou grafickou úpravu. 

Použité terminologické výrazy odpovídají běžné technické praxi. Případné použití 

anglických výrazů v českém textu nehodnotím, neboť si nejsem vědom žádné normy, 

která by určovala, jak pracovat s anglickými termíny, které nemají známý český 

ekvivalent. Jejich přímý slovníkový překlad by mohl vést k tomu, že práce v komunitě 

techniků bude nesrozumitelná, neboť i výuka probíhá s anglickými výrazy. Práce 

obsahuje seznam literatury, který je standardní vůči ostatním studentským pracím. Na 

diplomovou práci poměrně rozsáhlá implementace je vedle podpůrných souborů množina 

170 zdrojových souborů v jazyku Java s celkovým počtem řádků přesahující 32000. 

Namátkově vybrané zdrojové soubory byly prakticky bez komentářů. Velký počet řádků 

zdrojového kódu je výsledkem sice technicky přesné práce, ale jinak vysoce se 

opakujících vzorů kódu. Je potřeba velmi kladně hodnotit, že funkcionalita systému byla 

ověřena jak vlastními testy, tak i omezeným provozem v rámci výuky, i když chybí bližší 

technické hodnocení provozu. 

 

Na první pohled poměrně dobře provedená, ale i implementačně rozsáhlá, diplomová 

práce má i své neduhy. Vlastní rešerše je poměrně omezená a chybí jakýkoliv souhrn 

identifikovaných vlastností a jejich pokrytí jednotlivými hodnocenými nástroji. Rovněž 

pouhý seznam názvů případů použití nepovažuji za dostatečný. Z vlastní zkušenosti vím, 

že práce s podobnými systémy (CourseWare) je velmi nepříjemná právě z pohledu 

některých detailů. Celou prací je bohužel zatížená tím, že student nedokázal vhodně 

rozdělit popis systému na standardní kapitoly, tj. na popis požadavků, na popis 

architektury systému, na popis použití konkrétních technologií, popis implementace, 

popis testování, popis instalace, případně uživatelskou dokumentaci. Práce se takto 

zaměřuje na některé aspekty použití konkrétních technologií, které jsou popsány velmi 

výstižně a pomohou ostatním se zorientovat v technologiích Java EE, ale nepomáhají 

následníkům v určení správných míst modifikací implementace aplikace. Za základní 

nedostatek považuji absence řady diagramů či formálních specifikací, které by popsaly 

strukturní vlastnosti aplikace (jsou poskytnuty pouze 3 diagramy, obr. 2.1, 3.2 a 4.1). 



Takto je řada konkrétních vlastností vytvářené aplikace, případně požadavky na ní 

kladené, roztroušena v popisech použitých dílčích technologií. Silný kritik by mohl až 

konstatovat, že text diplomové práce je zkrácený tutoriál vybraných Java EE technologií 

aplikovaný na cílovou aplikaci, zatímco by tomu mělo být právě naopak. 

 

Práce obsahuje řadu i jazykových chyb („růžné“, str.1; poslední věta na str. 9, student vs. 

učitel na str. 11 dole, „nepříjemná vlastnosti“ na str 13, „vývijen“ na str. 15, „zamíntuté“ 

na str. 17, „Paremeter“ na str. 25, věta začínající „Obrázek 4.1 popisuje …“ na str. 29, 

„filtr,u“, „uvedné“ na str. 30, „do řidích jednotek“ na str. 32, chybný popisek obrázku 

4.12 na str. 51, atd.). Z logu požadavků na změny na str. 53, které se datují pouze do 

prosince 2014, lze odhadnout, že chyby odpovídají hektickému nasazení studenta na 

vypracování diplomky v závěrečném měsíci. 

 

Do případné diskuse bych navrhoval následující témata, jak dále pokračovat v řešení 

problematiky: 

1. Co zabránilo tomu, že LXC bylo sice odzkoušeno, ale nakonec nebylo 

implementováno pro vyhodnocování? 

2. Jak by mohla vypadat architektura autentifikace, která kombinuje přístup ČVUT 

studentů a externích studentů? 

3. Jaké byly provozní časové odezvy systému, např. prodlevy získání hodnocení po 

zaslání řešení, apod.? 

 

Jak naznačuje posudek výše, diplomová práce je určitě kus dobře odvedené práce, avšak 

struktura prezentace práce postrádá řadu aspektů, které lze považovat za standardní ve 

vyváženém softwarovém procesu. Vzhledem k výše uvedeným bodům a k celkovému 

přístupu diplomanta k řešení úkolů diplomové práce si ji dovoluji ocenit známkou 
 

    Velmi dobře (B). 
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