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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:
Autor si stanovil tři cíle - analýzu, návrh a implementaci řešení převodu souborů mezi G Suite účtama. Z obsahu a formy
práce je patrné, že nejvíce času a úsilí věnoval autor programováním řešení. Také lze z textu vysledovat, že autor již znal
dopředu z praktického používání platformy celou oblast problému, ale některé části své zkušenosti nepromítl do textu.

V prvním cíli analýze bych tak očekával spíše analýzu prostředí ve kterém bude programovat (např. detailně Google Drive
API) než analýzu konkurence. Tato absence způsobí čtenáři bez předchozích zkušeností s API horší orientaci v problematice a
pochopení širších souvislostí (např. pokud by někdo chtěl navazovat na tuto práci a použít jinou technologii, tak musí znovu
testovat a zkoumat možnosti Google Drive API).

U druhého cíle - návrhu řešení - by bylo zajímavé širší rozepsání o možnostech technologií místo vázání na konkrétní druh
řešení (client-side a Chrome rozšíření).  V kapitole 4.2 tak sice dochází k popisu použitelných technologií a ačkoliv jako
nejvhodnější vychází JavaScript, přes konfirmační zkreslení autor vybere technologii Dart (která vyšla jako druhá v pořadí).

Poslední cíl implementace řešení je naplněn v patřičné kvalitě a výsledek (potažmo i vytvořený prototyp) jako hotová
aplikace (Chrome rozšíření) je plně vhodná bez dalších úprav k nasazení ve firemním prostředí.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 76 (C)
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:
Autor ve své práci používá pro převod možnosti Google Drive API, ale v textu chybí detailnější popis samotného API - jaké
číslo verze použil (v2 nebo v3), které endpointy služby byly využity, zda autor využil integraci na REST API či použil již hotové
Drive SDK pro technologii Dart nebo popis jak fungují dávkové operace nad Google Drive API.

V kapitole 4.2 - Volba použitých technologií se autor limituje pouze na client-side řešení a nezvažuje variantu využití back-end
side technologií (např. Java, Python, nodejs, atp.) pro převod souborů na serveru. Minimálně pro porovnání z pohledu
složitosti realizace, způsobu distribuce či konečné ceny by mohl být závěr zajímavý. (Zároveň si nemyslím, že by tato část byla
tak markantní, že by ovlivnila autora natolik, aby využil jiný způsob řešení)

Při popis algoritmů pro procházení složek nebo převod souborů je vše popsáno slovně, přesto že by se zde více hodil
vývojový diagram.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 93 (A)
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:
Struktura kódu je podle rozvržení souborů modulární, takže by bylo možné a snadné některé části vyměnit nebo rozšířit do
budoucna. Navíc kód obsahuje plno komentářů pro lepší orientaci během čtení. Autor si trochu ztížil situaci využitím další
technologie Angular, čím dodal větší komplexitu během implementace.

Na práci oceňuji vytvoření prototypu na které autor otestoval správnost svého návrhu. Dále chválím výstup v podobě videa (v
příloze práce) pro získání lepší představy jak jednotlivé testovací scénáře fungují, pokud by čtenář práce nechtěl instalovat a
zkoušet ve svém prostředí.

Z pohledu integrace zvolil autor neotřelou variantu propojení Google Drive aplikace a Chrome rozšíření, čím demonstroval
abstraktní myšlení a technologický přehled v platformě. V praktickém světě jde o dvě rozdílné technologie a nepříliš známé
Google Drive aplikace jsou především jen upravené webové stránky. Tímto propojeném Google Drive aplikace s Chrome
rozšířením, tak dochází k chytrému využití procesorového času uživatele a tedy finančních úsporách během převodu.

Pro tvorbu uživatelského rozhraní byl vhodně vybrán vizualní framework Material Design, který Google implementuje do
svých aplikací. Autorova aplikace tak zapadá do jednotného a moderního konceptu vzhledu na který je běžný uživatel zvyklý.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

81 (B)

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:
Zvolená technologie Dart není v praxi tolik zastoupená jako jiné varianty řešení. Z tohoto důvodu shledávám za užitečné, že
autor vybral právě ji a mohl tak demonstrovat její připravenost či nepřipravenost na reálné použití na projektu. Součástí
práce se tak stal i výzkum a řešení problémů o které by se autor mohl do budoucna podělit dále (např. odchytávání HTTP
requestů v prohlížeči a směrování na interní odkaz Chrome rozšíření ve formě veřejného článku na webu s odkazem na svoji
bakalářskou práci).

Zvolená forma řešení (= Chrome rozšíření) navíc disponuje snadným umístěním na tržiště řešení - Chrome Web Store. Odtud
si jej může stáhnout kdokoliv, kdo řeší problém popsaný v bakalářské práci. Škoda, že autor nepublikoval Chrome rozšíření již
během psaní práce aby získal zpětnou vazbu a čísla od reálných uživatelů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

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

Otázky:
- Během využití kombinace Dart + Chrome rozšíření narazil autor na několik problémů. Kdyby vytvářel aplikaci znovu, použil
by stejnou nebo jinou architekturu řešení? Případně jak se poučil a co by udělal jinak?

- V Google Drive může být jeden soubor nebo složka naráz umístěn ve více složkách. Zvažoval autor tyto případy a jak je
případně ošetřil ve svém algoritmu při rekurzivním procházení?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 84 (B)

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:
Implementační (praktická) část byla lepší než část analytická (text v částí Analýza). Autor dodal s bakalářskou prací i funkční
řešení, které jsem otestoval. Způsob řešení (propojení Chrome rozšíření a Google Drive aplikace), vzhled a ovládání (UX) mě
mile překvapilo a umím si představit jeho využití v praxi, popř. samostatném produktu pokud v něm bude autor dál
pokračovat. Bakalářskou práci autora doporučuji k obhajobě a navrhuji B.



Podpis oponenta práce:


