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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:
Student si vybral poměrně ambiciózní úkol a to vizualizovat cesty v grafu pomocí webové aplikace. Ačkoliv matematické
pozadí není příliš složité, hlavní záludností byla právě volba webové platformy. Bylo třeba zajistit, aby grafický výstup byl
stejný ve všech moderních prohlížečích a aby animace byly dostatečně rychlé, a to i pro stovky animovaných objektů.
Aplikace dále nabízí možnost importu a editace komplexní datové struktury pro popis grafu - což vyžadovalo implementovat
syntaktický a obsahový analyzátor vstupních dat.
Všechny stanovené úkoly student pečlivě dotáhnul do konce, takže aplikace působí celistvě.
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:
Student bez výhrad splnil vytyčené zadání. K jednotlivým bodů zadání mám následující komentáře:
1.) Provedení rešerše: student porovnal 4 známé nástroje pro vizualizaci grafů z hlediska funkcionalit a podporovaných
datových formátů. To dostačuje k tomu, aby si čtenář udělal obrázek o kontextu zadání bakalářské práce.
2.) Upřesnění požadavků: na základě rešerše se student rozhodl implementovat vlastní vizualizační nástroj s proprietárním
datovým formátem. Chybí mi jasnější formulování use casů.
3.) Návrh řešení: student popsal problém matematicky a diskutoval různé technologie pro vizualizaci
4.) Volba platformy: student dobře a srozumitelně popsal volbu platformy, vývojového prostředí, programovacích jazyků i
externích komponent
5.) Implementace: zdrojové kódy jsou přehledně strukturovány a hlavní části kódu obsahují dostatečné komentáře
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:
Text bakalářské práce je rozdělen do 3 kapitol:
1.) Analýza: seznamuje čtenáře s nejnutnějším matematickým pozadím a poskytuje přiměřeně stručný přehled exitujících
nástrojů pro vizualizaci
2.) Návrh: jedná se o stěžejní a nejzajímavější část bakalářky, ve které student hezky popisuje, proč si zvolil vlastní datový
formát, a diskutuje vykreslovací technologie prohlížečů. Trochu zbytečný je popis všeobecně známých věcí jako HTML či
JavaScript.
3.) Realizace: nejdelší kapitola popisující funkční části aplikace. Vysvětluje nejsložitější části kódu, takže dobře slouží jako
doprovodná dokumentace ke kódu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Věcná a logická úroveň
práce

90 (A)

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:
Obsah kapitol ve všech případech odpovídá svému názvu.
V úvodu student vysvětluje motivaci bakalářské práce a cíl, který si stanovil.
V "Analýze" se věnuje teorii grafů a popisu jazyka DOT, takže si čtenář udělá dobrou představu o tom, jak grafy matematicky
modelovat.
V jinak hezky napsané kapitole "Návrh" mi chybí alespoň wireframový návrh aplikace.
V "Realizaci" velmi kladně hodnotím, že student dobrovolně implementoval 3 příklady grafů (Pražské metro, Bídníci,
Bludiště), které hezky ilustrují chování celé aplikace.
Všechny kapitoly na sebe navazují a působí konzistentním dojmem, jako by celá práce byla napsána v jednom tahu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 95 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 14/2015, článek 3.

Komentář:
Práce obsahuje všechny formální části, které má mít. Příklady zdrojových kódů jsou zvýrazněny barevným fontem, což působí
přehledně i esteticky zároveň. Součástí textu je dostatek doprovodných barevných obrázků ve vysoké kvalitě. Na konci je
užitečný seznam použitých zkratek. V celém textu jsem našel jen 2 malé gramatické chyby.
Práce je napsána velmi čtivým jazykem - je vidět, že student nemá problém jasně formulovat myšlenky.
Celkově velmi kladný dojem textové části kazí pouze drobné nedostatky, jako několik překlepů a v jednom případě nešikovný
popisek u obrázku.
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:
Většina zdrojů, se kterými student pracoval, je onlinových.
V rámci analýzy si student stáhnul z internetu a otestoval 4 nástroje pro vizualizaci grafů. Bohužel postrádám odkazy na
webové stránky zmiňovaných projektů.
Dále u matematických definic chybí odkazy na literaturu z teorie grafů - definice jsou zřejmě převzaty ze skript ČVUT.
V dalších částech pak student jasně odděluje své myšlenky a algoritmy od těch převzatých. Nevznikají žádné nejasnosti, která
část kódu je převzatá a která vlastnoručně vytvořená.
Student správně odhadnul, že implementovat animace grafů vlastním kódem by bylo neefektivní a raději věnoval čas hledání
a výběru vhodné existující komponenty a jejímu důkladnému otestování.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

95 (A)

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:
Vytvořená aplikace je plně funkční a nenarazil jsem na žádné chyby. Testoval jsem ji v prohlížečích Edge, Chrome a Mozilla -
ve všech fungovala stejně. Pouze u Edge jsou problémy s exportem definice grafu souboru - což je ovšem v bakalářské práci
dopředu zmíněno, takže to nepokládám za výraznou chybu.
Největší část webové stránky je věnována vizualizaci grafu a o něco menší část pak editoru s definicí grafu, což umožňuje
snadno experimentovat s prvky grafu a s grafickými parametry.
Aplikace se intuitivně ovládá a lze s ní pracovat hned na první pokus bez nutnosti číst manuál. Všechny grafy jsou interaktivní,
dají se zvětšovat, posouval i editovat.
Nejvíce se mi líbil animovaný graf Bídníci, který se po vychýlení uzlu automaticky přeskupuje do rovnovážné polohy.
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:
Aplikace Erol má oproti velkým nástrojům jako Mathematica, Graphviz či Pathfinder jednu zásadní výhodu: lze si zobrazovat
a editovat grafy už po několika minutách používání. Aplikace je intuitivní a nekomplikovaná a zvládne ji každý bez návodu.
Velké nástroje jsou naopak komplikované jak při instalaci tak v konfiguraci a mnohdy musí uživatel strávit hodiny času, než
pochopí, jak vytvořit základní grafy a cesty.
Aplikace Erol tedy dobře doplňuje spektrum vizualizačních nástrojů a své místo má mezi začínajícími uživateli, kteří potřebují
názorně vidět jednoduché grafy. Dovedu si představit, že s ní budou pracovat studenti na předmětu "Teorie grafů".
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

9.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
* Jak přesně funguje algoritmus pro vykreslení grafu metodou force-directed?
* Jaký datový formát byste zvolil pro novou verzi aplikace?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 95 (A)
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:
Téma bakalářské práce není triviální a vyžadovalo strávit hodně času jak nad poctivou rešerší tak nad programátorským
kódem. Také na textové části je vidět velký kus dobře odvedené práce. Text je čtivý a kapitoly na sebe logicky navazují.
Student do puntíku splnil zadání práce. Kromě toho nad rámec zadání připravil 3 ilustrativní grafy, které hezky demonstrují
grafické možnosti aplikace. Díky těmto příkladům může i začátečník ihned pracovat se složitými grafy a experimentovat s
vykreslováním cest.
Výsledný produkt splňuje standardy moderní webové aplikace: intuitivní ovládání, správně rozvržený prostor pro jednotlivé
funkční části, rychlá odezva na akce uživatele, podpora všech hlavních prohlížečů a UI bez zbytečných distraktorů.
Také z vývojářského hlediska je potřeba pochválit dobře strukturovaný kód s dostatkem komentářů, což není obvyklé ani v
mnoha komerčních firmách. Líbí se mi, že student použil TypeScript, který ještě zvyšuje kvalitu kódu a zlepšuje jeho
udržitelnost.
Mám-li vyzdvihnout jednu věc, tak velmi oceňuji, že při rozhodování o platformě bral student ohledy v první řadě na budoucí
uživatele aplikace. Zvolil si webovou platformu, aby si aplikaci mohl spustit každý uživatel i bez instalace. Tato volba zároveň
přináší nejvíce komplikací pro vývojáře, takže bylo od začátku jasné, že díky tomu se celý projekt protáhne. Líbí se mi postoj,
že prioritu má samotný produkt a ne náročnost vývoje.

Podpis oponenta práce:


