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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce považuji za náročné. Pro jeho splnění musel student prokázat nejen vynikající znalost Javascriptu a jeho 
ekosystému, ale také musel pokrýt rozsáhlé téma Liferay portálu a CMS systémů obecně.  

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Velmi oceňují přístup odevzdání výsledku komunitě (GitHub).  

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolené řešení staví na jasně předkládaných faktech v úvodních kapitolách. Výslednou architekturu považuji za vhodně 
zvolenou, podobně je na tom výsledná implementace a způsob měření výsledků.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Student dokázal ve vzorové aplikaci spojit dva velmi komplikované světy (CMS a 
portály) s velmi dynamickým a rapidně se vyvíjecím ekosystémem Javacriptu. V předloženém řešení překonal nemalé 
překážky a svá rozhodnutí vždy opřel o kvalitní argumentaci.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je velmi dobře strukturovaná s minimálním množstvím překlepů. V některých pasážích by byl vhodný detailnější popis. 
Konkrétně u kapitoly Wave reduction bych uvítal diagram doprovázející textové vysvětlení u vzorové aplikace bych se nebál 
jít také více do detailu. Na druhou stranu v případě zájmu je čtenář schopen dohledat tyto informace na stránkách open 
source projektu, do kterého pan Jančařík přispěl.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. 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. 
Student čerpá především z online zdrojů, které vhodně a správně cituje. Rozsah je více než adekvátní velikosti práce.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce jednoznačně splnila zadání, vhodnost řešení demonstrovala na jasných číslech a vzorcích. Dobrý dojem zanechávají i 
naměřené hodnoty, které student opřel o existující aplikaci s reálný počtem widgetů a použitých knihoven, nikoliv pouze o 
„školský příklad s demo aplikací.“ Jak v textové části, tak při samotné implementaci vzorového řešení prokázal pan Jančařík 
hluboké znalosti Javacriptu a frameworku React, bez nichž by nedokázal výsledné řešení sestavit.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Pan Jančařík prokázal, že je schopen uchopit nelehké téma vykreslování aplikací na serveru. Ve svojí práci dokázal nejen 
vysvětlit hlavní úskalí a omezení při vykreslování na serveru, ale také dokázal navrhnout řešení v místech, kde neexistovala 
podpora existujících knihoven, dokázal správně navrhnout možné řešení, které pak demonstroval na výsledné aplikaci. Měření 
provedená v kapitole nejsou postavena pouze na vymyšlených akademických příkladech, naopak se opírají o reálný běžící 
projekt, což výrazně zvyšuje jejich vypovídající hodnotu.  
 
Zpracované rozšíření knihovny React union student předal zpět komunitě a je nyní velmi cenným podkladem pro všechny 
vývojáře, kteří potřebují v rámci Liferay podporu pro SSR. Do budoucna bych studentovi doporučil zvážit prezentaci tohoto 
tématu v komunitě Liferay, ideálně na Liferay DEVCON 2019.  
 
V závěru bych ocenil, kdyby student více naznačil možnosti dalšího rozvoje vytvořené knihovny v kontextu plánovaných změn 
v knihovně React. Z tohoto důvodu mám na studenta následující dotazy: 

• Plánuje React podporu hydratace pro React portals?  
• V případě, že by React podporu dodělal, jaký by byl vliv na aktuální implementaci? Co by bylo nutné upravit?  

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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