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Student pravidelně konzultoval svou práci a přicházel s vlastními nápady a řešeními jak se k různým 
problémům postavit. Kladně hodnotím také průběžné studium technologií do detailů a experimentování
na prototypech, tak aby byly specifikace podporované kompletně a nástroj JRAPIDoc, který byl 
výstupem práce, splňoval žádané požadavky. Požadavky byly doladěné na základě výstupů z analýzy 
konkurenčních nástrojů, tak aby JRAPIDoc nebyl pouze jednodušší alternativou, ale především nabízel 
možnosti, které konkurenční nástroje postrádají.

Všechny body zadání byly splněny a oceňuji i takové detaily jako doladění nástroje na základě zpětné 
vazby od nezávislého vývojáře, který dostal několik scénářů ke splnění.

JRAPIDoc je snadno rozšiřitelný a do určité míry také nezávislý na technologiích na kterých byl 
postaven. K implementaci byly vybrány a vhodně použity návrhové vzory, které autor popsal ve své 
práci. Dokumentace k samotnému nástroji je veřejně dostupná společně se zdrojovými kódy na adrese  
https://github.com/sarzwest/jrapidoc.

Textová část práce vysvětluje důvody vzniku nástroje pro automatickou dokumentaci vzdálených 
rozhraní, představuje použité technologie, prezentuje výsledky srovnáním konkurenčních řešení a vede 
čtenáře tak, aby sám byl schopen podobný nástroj vytvořit nebo se inspirovat za použití UML 
diagramů. Autor na konci práce uvádí možná rozšíření a také jiný způsob použití na základě již 
vytvořeného abstraktního modelu než k jakému byl nástroj zamýšlen.

Funkce nástroje byla ověřena na dvou různých JavaEE projektech z firem Red Hat a CA Technologies.

Po formální a akademické stránce mám k textové části práce následující výhrady. I když se 
předpokládají základní IT znalosti čtenáře, chybí definice několika odborných zkratek před jejich 
použitím a pokud jsou zkratky či jiné termíny definované, nejsou uvedené zdroje. Obecně je málo 
odkazováno na zdroje jako podporu tvrzení v práci. Práce je psána v technickém jazyce a kombinuje 
češtinu s angličtinou. Vyskytují se anglické (skloňované) výrazy a obrázky na začátku práce jsou v 
angličtině, přestože práce byla psána v češtině.

Celkově se jedná o kvalitní práci, která bude mít uplatnění nejen v projektech společnostech Red Hat a 
CA Technologies, ale věřím, že si najde své uživatele i jinde ve světě JavaEE aplikací.

Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou B-velmi dobře.

__________________________                                                              __________________________
                   Datum                                                                                                   Podpis oponenta

https://github.com/sarzwest/jrapidoc

