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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:
Cíle práce formulované v textu nejsou zcela v souladu s textem zadání. Práce zcela splňuje cíle formulované v textu, nikoli
však zadání. Za nedostatečně splněný považuji bod 2 (současné inzertní platformy). Jde však o bod, který je z mého pohledu
nedůležitý.

V hlavním bodu (3) práce přesahuje kvalitu i rozsah obvyklé pro bakalářské práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
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 má přiměřený rozsah co do počtu stran a neobsahuje zbytečné části. Co do tématického záběru (do hloubky i šířky)
patří určitě mezi nadprůměrné. V práci jsem neobjevil věcné chyby závažnějšího charakteru. Části textu na sebe logicky
navazují a text je psán čtivě a pochopitelně. Jazyková stránka je asi nejslabším aspektem textu: angličtina je velmi dobrá v 1.
kapitole, v těch ostatních pak výrazně slabší (chyby v psaní některých slov, čárky, slovní obraty vzniklé nejspíš doslovným
překladem), text je však i tak pochopitelný a chyby nejsou vyloženě závažné. Nenarazil jsem na případ porušení autorské a
citační etiky.

Podrobnější hodnocení: velmi kladně hodnotím 1. kapitolu, zejména rešerši kriminálního aspektu tématu a e-fencing. Na
konci této kapitoly (str. 5) je však sedm otázek, které nejsou zodpovězené (ani) pro inzertní platformy uvedené v zadání.
Následující analýza a návrh jsou spíše částečné, obsahují pouze seznam požadavků, drátěné modely a pouze náznak
doménového modelu; lze je asi i tak považovat za dostatečné. Kapitola realizace (která je spíše pokračováním návrhu) je pak
velmi obsáhlá a výborně zpracovaná: návrh architektury, RESTful API, popis komponent a vybraných frameworků. Rád bych
vyzdvihl jednu věc, musel bych ale vyjmenovat vše. Celý návrh je velmi propracovaný a nenašel jsem na něm nic, co by
nedávalo smysl. Abych jen nechválil: ačkoli nezpochybňuji správnost studentových rozhodnutí, je škoda, že text neobsahuje
(povětšinou) jejich zdůvodnění: týká se to jak jazyka PHP, tak frameworků a knihoven. Testování je slabší částí: jsou zmíněny
jednotkové testy (výborně) a jedno spuštění scraperu pro dva portály (za účelem zjištění doby zaindexování jejich obsahu).
Přes to, že cílem bylo i webové rozhraní, nenajdeme ani náznak jeho testování (např. test použitelnosti).

V práci se nachází i poměrně obsáhlá kapitola s návrhy na budoucí vylepšení, což rovněž oceňuji.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



3.    Nepísemná část, přílohy 99 (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:
Aplikace zcela splňuje zadání (bod 4) a značně je přesahuje. Jde o velmi propracované softwarové dílo (splňující návrhovou
část textu). Velmi oceňuji rozdělení do kontejnerů a do velké míry automatizované sestavení, nasazení a spuštění: něco, s čím
se u většiny prací nesetkávám. Webové rozhraní je poměrně použitelné, RESTful API (nepožadované zadáním) dobře
navržené. Nemám, co bych nepísemné části vytkl.

Aplikaci jsem sám nezkoušel, při hodnocení vycházím z videa připraveného studentem. Můj pokus o instalaci a spuštění byl
neúspěšný, a to i přes splnění seznamu závislostí. To ale nekladu za vinu studentovi, neboť zjistit opravdu všechny nutné
závislosti (především moduly PHP) je obtížné a téměř nemožné (to, co obsahuje instalace PHP v základu, se na různých
systémech velmi liší).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (A)

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:
Student sám v textu přiznává, že k reálnému nasazení by bylo třeba ještě pár věcí dotáhnout: v oblasti nasazení. Aplikace
jako taková je však podle mě hotová. Nejde o prototyp, skutečně je to kompletní a plně funkční aplikace.
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. Jaké jsou odpovědi na sedm otázek/podmínek etického web scrapingu v případě portálů sbazar.cz a cyklobazar.cz?
2. Máte v plánu nasazení a provozování aplikace banot?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 99 (A)

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:
Předložená bakalářská práce by díky svému záběru a kvalitě zpracování jistě mohla být obhájena i jako diplomová. Student
prokázal pochopení celé řady principů používaných v návrhu software a vlastně výborně zúročil látku probíranou během
studia. Návrh i implementace jsou velmi komplexní a propojují mnoho oblastí.

Věřím, že by se fakulta vůbec nemusela stydět, kdyby student za tuto práci získal nějaké ocenění, např. cenu děkana.

Podpis oponenta práce:


