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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Cílem práce bylo popsat gramatiku formátu AsciiDoc na základě chování referenční implementace, nástroje Asciidoctor, a
implementovat nový parser v jazyce Javascript. V průběhu práce se ukázalo, že obsáhnutí kompletní gramatiky formátu
AsciiDoc by dalece přesáhlo obvyklou časovou náročnost bakalářské práce, takže jsme se domluvili na ústupku od kritéria
úplnosti popisu a implementace.

Výhradu mám k volbě parsovací knihovny, konkr. nedostatečném zohlednění udržitelnosti kódu a výkonových parametrů
parseru. Student zvolil knihovnu PEG.js bez předchozí důkladnější analýzy a tuto volbu v průběhu práce nepřehodnotil, ani
když se začalo ukazovat, že pro tento účel není moc vhodná. Výkonová měření provedl až po dokončení celé implementace.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 65 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále 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. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Hlavní text práce čítá cca 29 stran a je proložen množstvím ukázek kódu. Rozsah textu splňuje nároky bakalářské práce. Větší
výhradu mám ke kapitole Návrh, která je informačně příliš chudá a krátká – pouhá půlstránka. Zcela chybí například popis
AST a HTML rendereru. Kapitola Implementace je poměrně složitá na pochopení a předpokládá od čtenáře znalost zápisu
PEG.js. Ten však v práci není popsán.

Logická struktura práce je poměrně dobrá, některé části v kapitole Implementace ovšem patří spíše do kapitoly Návrh.

Úvod i abstrakt práce se zmiňuje o návrhu formální gramatiky, která však v rámci práce nebyla realizována. Popis gramatiky
pro nástroj PEG.js není formálním zápisem gramatiky.

Práce je na dobré jazykové úrovni, našel jsem pouze minimum překlepů a drobných gramatických chyb. Po typografické
stránce musím vytknout občasné přetékání textu přes pravé ohraničení stránky.

Neshledal jsem žádné porušení citační etikety nebo licencí.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 60 (D)



Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Výstupem práce je implementace parseru podmnožiny formátu AsciiDoc za použití nástroje PEG.js a konvertor výsledného
AST do HTML.

Implementace je funkční a relativně použitelná, byť podporuje jen podmnožinu formátu AsciiDoc. Zápis gramatiky pro
nástroj PEG.js bohužel není moc přehledný a srozumitelný, což je zaviněno jednak nedostatky nástroje PEG.js (např.
nemožnost generovat parametrická pravidla), jednak nedostatkem dokumentačních komentářů.

Parser doprovází automatizované testy, které ale bohužel nepokrývají zdaleka všechny varianty vstupů. Chybí však testy pro
HTML renderer.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

65 (D)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Největší přínos práce vidím hlavně v získání poznatku, kterou cestou se příště nevydat. Zjistili jsme, že gramatika jazyka
AsciiDoc implementovaná nástrojem Asciidoctor je mnohem komplexnější a chybovější, než jsme se na začátku domnívali.
Snaha o dosažení maximální kompatibility s existující implementací by tedy pro návrh formální gramatiky a implementaci
nového parseru byla kontraproduktivní. Dále se ukázalo, že nástroj PEG.js je na takto složitou gramatiku velmi nevhodný.
Rovněž přístup s jednoprůchodovým zpracováním jediným parserem se ukázal jako nedostačující.

Tento závěr se může jevit jako velmi negativní, avšak není tomu tak. Výsledkem jsou cenné poznatky pro další práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

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

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student začal na tématu pracovat kolem února minulého roku, ale nevěnoval mu dostatek času, takže nakonec odevzdání
práce o půl roku odložil. Zpátky se k práci vrátil až kolem prosince, ale v únoru již odevzdal. Na domluvené konzultace
docházel připraven.

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 60 (D)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
V závěrečném hodnocení reflektuji jako polehčující okolnost skutečnost, že se téma ukázalo být mnohem náročnější, než
jsem původně předpokládal. Návrh kompletní gramatiky a parseru, byť s vynecháním tabulek, by dalece přesáhl obvyklý
rozsah bakalářské práce.

Celkově práci hodnotím jako uspokojivou (D) a doporučuji k obhajobě.

Podpis vedoucího práce:


