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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 práce se postupně zabývá všemi body zadání. Výhradu mám k bodu 2 zadání, kde měl autor provést rešerši existujících
vizuálních nástrojů. Autor bohužel nevzal v úvahu nástroje, které v současné době nejvíce využívá komunita tvůrců v
multimediální oblasti jako kreativní nástroj (např. MAX MSP nebo VVVV). Zde již existuje řada zkušeností a terminologie,
kterou si autor DP musel vytvářet sám.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (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:
Práce svým rozsahem odpovídá náročnosti tématu. Obsahuje logicky uspořádanou strukturu, která je srozumitelná a dobře
čitelná. Popis jednotlivých fází vývoje působí seriózně, přesto se mi však v práci například nepodařilo najít popis formátu pro
ukládání vytvořených programů. Dále v práci je uveden na str. 45 diagram hierarchie tříd, ale uvítal bych, kdyby autor uvedl i
procesní schéma vysvětlující fungování interpretu jako celku.

Po typografické stránce je text práce v pořádku včetně schémat, obrázků a odkazů. Pouze jsem zaznamenal jeden
neaktualizovaný odkaz na str. 30 v části 3.9.
V práci se vyskytuje řada překlepů a chyb (např. str. 7 - interpunkce - "...endpoint, kam odeslat události... ", str. 10 - překlep -
"...datový typ nenesu žádnou hodnotu...", str. 21 -
 "...kteří se rovně se pohybují...", str. 51 - skloňování - "přidání jazyku...").

Velkou slabinou celé práce je jazykový styl autora, který místy přechází do vyprávění v 1. osobě jedn. čísla (např. str 33
poslední odstavec), a využívá ne zcela vhodných výrazů (3.13, str. 34 "...umožňují oddělit kusy programu...", nebo str. 48 dole
"... udržovat nějakou přijatelnou šířku a to už nejde..."). Zde bych měl i výhrady vůči poněkud netechnickému termínu
"krabička", který autor využil pro označení hlavní komponenty vizuálního programu.

V práci autor pracuje s předpokladem, že cílový uživatel má omezené schopnosti (rozumí se středoškolský student v oblasti
vývoje software). To ale nemusí být vždy pravda a je tedy potřeba daný předpoklad upřesnit.  Samotná terminologie je
bohužel poznamenaná ne zcela dostatečnou rešerší existujících vizuálních nástrojů, kde již terminologie zavedená je.

Autor v textu pracuje s literaturou v dostatečné míře, v seznamu však postrádám nějaký relevantní  odkaz na recenzovanou
publikaci věnovanou vizuálnímu programování a souvisejícím nástrojům obecně. Autor využívá knihovny a zdroje (např. font)
pod otevřenou licencí a komerční software pod školní licencí.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (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:
Autor při návrhu postupoval logicky a jasně sledoval vytčené cíle. Pro každý cíl si zvolil postup a výsledek vždy zhodnotil.
Vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky a s ohledem na výsledek k této části nemám výhrad a hodnotím práci autora
velmi pozitivně. Autor zvolil relevantní nástroje a podpůrné knihovny. Nevýhodou zvolených nástrojů je pouze menší
platformová nezávislost.

Rovněž oceňuji způsob organizace testování provedené distančně s ohledem na omezení související s pandemií COVID-19 v
době dokončování práce. Počet účastníků testování (3) je malý, ale není nedostatečný k tomu, aby autor odhalil významné,
případné nedostatky. Za nedostatek testů lze patrně považovat absenci uživatelské nápovědy, která je zvláště pro uživatele
bez předchozí zkušenosti s vizuálním programováním klíčová.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

85 (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:
Vizuální programování je paradigma rozšířené zejména v oblastech, kde má smysl reprezentovat řízené procesy graficky a
kde převažuje snaha zpřístupnit proces tvorby algoritmu/postupu uživatelům s malou zkušeností s psaním kódu nebo jde o
zrychlení tvorby algoritmů využitím již hotových funkčních modulů. Tento koncept zvolil i autor diplomové práce a provedl
návrh a implementaci prostředí, které je specificky omezené na tvorbu interaktivních aplikací zobrazujících svůj výstup na
světelnou fasádu LINKY.

Výsledná aplikace je plně funkční a umožňuje vytvářet funkční programy a ukládat je pro pozdější spouštění. Z důvodů
popsaných autorem není možné aktuálně výstup programu směrovat na fyzickou instalaci, ale je možné výstup zobrazit v
simulátoru, který je v prostředí integrován. Plné využití autorem vytvořeného prostředí tedy vyžaduje další zásah směřující k
integraci do již existující množiny komponent. V prostředí nejsou implementovány některé vlastnosti, které by uživateli-tvůrci
usnadnily přehled o stavu běžícího procesu - zejména vizualizace stavu proměnných, označení právě vyhodnocované
"krabičky" apod.  I přesto hodnotím implementované prostředí jako velmi pěkný výsledek autorovy práce.
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:
1. V části 4.1.1 autor uvádí, že i přes aktuálně zvolené prostředí jazyka C# není prostředí limitované jen na platformu
Windows. Jaký způsob provozování byste doporučil uživatelům s platformami MAC a Linux?

2. Aplikace řídící instalaci LINKY jsou spouštěny vzdáleně a dávkově na serverech. Jak byste tedy řešil vzdálené spouštění
programů (map) vytvořených ve vašem prostředí?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 80 (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:
Na závěr konstatuji, že autor zadání práce splnil. Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit technický problém. Jeho
způsob návrhu a samotný výsledek hodnotím velmi pozitivně. Předvedená aplikace je plně funkční tak, jak popisuje autor v
textu práce. Negativně můj pohled na práci ovlivnil částečně jazykový styl a ne zcela dostatečná rešerše vizuálních
programovacích prostředí, což ovlivnilo terminologii používanou v práci a je možné, že i celý návrh.

Podpis oponenta práce:


