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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:
Téma rozvíjí naši spolupráci s firmou Codiscent na využití a uplatnění technologií generativních šablon. Zadání bylo náročnější
vzhledem k nutnosti seznámit se s proprietárními technologiemi, ke kterým není mnoho dokumentace a je zastaralá. Text je
v anglickém jazyce a též komunikace s firmou Codiscent probíhala v angličtině.

Zadání bylo splněno s většími výhradami, práce je zpracována ve všech ohledech velmi minimalistickým způsobem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 40 (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:
Textová část je velmi stručná, rozsah textu je na spodní hranici 30 stran textu. Technologie GES a RES nejsou prakticky
popsány. Chybí případová studie demonstrující výsledky.

Jazyk obsahuje drobné gramatické a stylistické prohřešky a překlepy, nicméně angličtina je na bakalářskou úroveň velmi
slušná. Typograficky práce působí "odbytým" dojmem, chybí zvýraznění různými řezy písma a sazba technických výrazů
monospace fontem, některé stránky obsahují velké množství bílého místa. Ukázky kódu jsou ošklivé a velmi těžko čitelné,
jsou sázeny nevhodným proporcionálním fontem, obsahují divné mezery, klíčová slova nejsou zvýrazněna. Dvouřádkový kód
je zalomen mezi stranami 21 a 22.

Literatura obsahuje 12 položek, které lze považovat za adekvátní k téma, ke kterému není příliš široké portfolio literatury.
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:
Autor zpracoval dvě ukázky transformace, které jsou funkční, byť se opět jedná o dílo poměrně malého rozsahu. Na CD chybí
postup, jak ukázky v nástroji spustit.



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

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

55 (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:
Výsledky práce ukazují možnosti aplikace technologií firmy Codiscent pro transformace kódu za účelem refaktoringu.
Praktické uplatnění nebylo zamýšleno, cílem bylo ukázat možnosti těchto technologií. Bohužel stručnost textové části
neposkytuje referenční materiál v potřebném detailu.
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:
Potenciál tématu byl značně větší, než kolik student využil, práce zasluhovala větší úsilí, které by přineslo bohatší výsledky.
Student bohužel příliš nekonzultoval, zejména v závěru práce, řada problémů mohla být bývala odstraněna. Vzhledem k
časovému rámci 10 měsíců, kdy autor měl na práci pracovat, je výsledek slabý a je to škoda, protože student schopnosti má.
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:
Práce je na hranici obhajitelnosti, nicméně jedná se o práci v anglickém jazyce, kde student se dokázal poprat s náročnější
proprietární technologií, ke které je špatná dokumentace, a dodal výsledek, který je funkční. Po zralém uvážení tedy
doporučuji k obhajobě.

Podpis vedoucího práce:


