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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Zadání vychází z praktické potřeby zhodnocení potenciálních přínosů nového jazyka ClojureScript pro vývojářskou
společnost. Zadání je středně obtížné a text je vypracován v anglickém jazyce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Zadání práce bylo splněno, výstupem je rešeršní, analytická a praktická část práce (demonstrační aplikace). Mám výhrady k
metodické a analytické stránce práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Rozsah práce 67 stran plus zdrojový kód splňuje nároky.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

62 (D)

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.



Komentář:
Práce má logickou strukturu a obsahuje všechny potřebné části. Metodika je adekvátní dosažení cílů. Autorovi se podařilo
vhodně nastavit míru technického detailu pro cílovou skupinu technicky orientovaných manažerů. Analýza je bohužel v řadě
aspektů neúplná či vágní:

- U jazyka není diskutována jeho učící křivka při přechodu z Javascriptu, která je pro firemní prostředí velmi důležitá.
- V tabulce 4.1 vykazuje Elm a Angular podstatně méně řádků než ClojureScript Om. Naskýtá se otázka, jestli nepředstavují
lepší alternativu.
- Programování web UI je vztaženo výhradně k React.JS, jak by situace vypadala u firem, které do té doby používaly (či budou
nadále preferovat) jiné alternativy? (např. Angular.JS).
- Pro směr React.JS jsou uvedeny alternativní ClojureScript knihovny Om, Reagent a Quiescent, chybí však informace
potřebné pro obecné rozhodnutí, kterou z nich vybrat (autor sám vybral Om na základě několika kritérií).
- Velmi skrovné srovnání a vyhodnocení demonstrační aplikace vzhledem k Javascript verzi. Autor pouze demonstruje
eleganci a flexibilitu řešení, chybí další kritéria.
- Sekce 6.2 "Issues with Javascript" -- není dále vysvětleno, jakým způsobem ClojureScript vyjmenované problémy řeší -- u
některých mám pochybnosti, zvláště "Missing support for static typing." -- ClojureScript je také dynamicky typovaný jazyk,
takže tento bod neřeší.
- 6.3 body 1-4 jsou formulovány vágně a chybí jejich vyhodnocení.
- Výsledky analýzy působí velmi pozitivně vzhledem k alternativě ClojureScript, nejsou však diskutovány dostatečně důkladně
i stinné stránky a rizika.

I přes tyto nedostatky je znát, že autor disponuje teoretickými i praktickými znalostmi problematiky.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 78 (C)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 12/2014, článek 3.

Komentář:
Text obsahuje gramatické a stylistické chyby, hodnotím ale to, že se autor pustil do anglické verze, na bakalářskou úroveň je
kvalita jazyka velmi slušná. V práci jsou i drobné typografické chyby (chybná dělení slov, bullet nahoře strany 11, apod.),
celkově ale po formální stránce je práce zdařilá.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 85 (B)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky
a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

Komentář:
Práce obsahuje dostatečný počet zdrojů, z povahy zadání je většina on-line.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

65 (D)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Výsledkem je studie nového perspektivního jazyka ClojureScript jakožto alternativa tradičního jazyka Javascript pro vývoj
klientských webových aplikací. Práce dále přináší srovnání klíčových potřebných knihoven. Vysvětlené principy jsou
demonstrovány na funkčním prototypu aplikace, která je součástí práce. Završením je manažerské shrnutí. Technická rovina
práce je zdařilá, bohužel po metodické a analytické stránce jsou výstupy méně uspokojivé.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Výsledky práce jsou jistě přínosem do aktuální diskuse o možných alternativách jazyka Javascript. Autor svoji práci zakládá na
skutečné studii ve firmě Socialbakers, nepochybuji tedy o přímé aplikovatelnosti výsledků. Domnívám se ale, že pro skutečně
vysoce informované manažerské rozhodnutí by bylo třeba studii doplnit o další parametry -- analýza rizik, ekonomická
analýza, lidské zdroje, apod. a tyto vyhodnotit pomocí vhodných ukazatelů. Takovýto rozsah práce by však již byl spíše pro
diplomovou práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:



9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Student jevil o téma velký zájem, osobní i profesní. Konzultace pro mě byly vždy velmi příjemnou diskusí na úrovni.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 70 (C)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Práce zpracovává zajímavé aktuální téma. Textová část vykazuje závažnější teoretické a metodické nedostatky, které naštěstí
autor v mých očích kompenzuje svým zapálením, kvalitními technickými znalostmi a schopnostmi, o kterých mě jednoznačně
přesvědčil na našich konzultacích.

Podpis vedoucího práce:


