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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 udělat rešerši nástrojů pro refaktoring kódu a ukázat potenciál projektivních technologií RES a GES pro účely
refaktoringu. Student v úvodu celkem detailně rozebírá možnosti refaktoringu a posléze demonstruje příklad refaktoringu na
šablonách RES a GES. Nicméně mám pocit, že student úplně popřel smysl celé práce, a to vytvoření formátu pro definování
pravidel refaktoringu a napsání šablon RES a GES, které s tímto formátem dokáží pracovat a na základě pravidel jím
popsaných kód refaktorovat. S ohledem na to, že samotnému refaktoringu s pomocí RES a GES jsou věnovány jen 3 stránky
37-49, je tato skutečnost největší výhradou celé práce.

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

2.    Písemná část práce 20 (F)
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:
Text je psán anglicky bez výrazných gramatických chyb. Práce by jistě neutrpěla, kdyby lépe citovala, například 1.3.1 obsahuje
definici M. Fowlera, ale není jasné, z kterého zdroje pochází. Ač práce sice demonstruje refaktoring s použitím RES a GES na
konkrétním příkladu, obávám se, že to bylo jen částečně očekáváním práce. Hlavním cílem bylo  vytvořit společný formát pro
pravidla refaktorování, napsat šablony RES a GES a vše demonstrovat na konkrétním příkladu. Z tohoto pohledu nebyly body
2 a 3 zadání vůbec splněny. Všechny sekce tak jsou celkem informačně bohaté, nicméně ty hlavní v podstatě chybí. Logická a
typografická stránka práce je v pořádku.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 50 (E)
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:
Nepísemná část textu obsahuje zdrojové kódy šablon RES a GES. Nicméně, text práce se o nepísemné části vůbec nezmiňuje
a bohužel ji ani neobohacuje o dokumentaci.
Vzhledem k tomu, že zdrojové kódy obsahují i dočasné soubory kompilátoru, jako "Cache", nepůsobí to na mě příliš
reprezentativním dojmem. Spíše se domnívám, že student čistě zkopíroval rozpracovaný projekt a uvedl ho v příloze práce.



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

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

50 (E)

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:
Domnívám se, že ucelený popis typů refaktoringu a demonstrace technologií RES a GES může být celkem hodnotným
výstupem. Záměrem práce bylo ovšem řešit mírně komplexnější úlohu s potenciálně zajímavějším výsledkem, a to vytvoření
formátu pravidel refaktoringu a návrh šablon RES a GES, které ho používají.
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:
Na základě jakých pravidel se ve vašem příkladě provádí refaktoring kódu? Jsou tato pravidla nějak konfigurovatelná?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 50 (E)

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:
Ač práce působí na první dojem velmi propracovaně, druhý dojem je bohužel horší. Student sice ukázal, jak lze kód s pomocí
RES a GES refaktorovat, ale to se mi jeví jako řádově elementářnější úloha než ta, která byla v zadání práce. Řada moderních
IDE umožňují definovat různá pravidla pro kód, a ten na základě nich validovat a refaktorovat. Vytvoření tohoto formátu, se
kterým umí RES a GES pracovat, je zřejmě rozsahu hodného bakalářské práce. Tento cíl ovšem nebyl plně dosažen.

Podpis oponenta práce:


