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1. Splnění požadavků zadání.
Jednalo se o středně obtížné zadání. Předložená práce odpovídá zadání, avšak kvalita odevzdaného
programu i vlastního textu práce jsou na tak nízké úrovni, že se domnívám, že zadání nebylo
adekvátně splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Struktura a rozsah jednotlivých kapitol není vždy zvolen nejšťastněji. Zejména mám námitky proti
kapitole 3 - Rekurzivní sestup, která obsahuje poměrně obsáhlý popis obecně známých věcí
(bezkontextové gramatiky, LL(1) gramatiky, výpočet množin First a Follow, atd.), které s vlastním
tématem práce souvisí spíše okrajově, přičemž jsou zde ale popsány obecně, zatímco jejich konkrétní
použití ve vytvořené aplikaci je popsáno až v následujících kapitolách a jen velmi stručně. Mnohem
více prostoru mohlo být věnováno popisu návrhu a implementace vlastního vytvořeného programu.
Mnohé detaily nejsou v textu popsány vůbec nebo jsou popsány jen velmi obecně a stručně. V textu
ani v přílohách také například není nikde uvedeno, jak program nainstalovat a zprovoznit, či jaké
verze použitého software (např. ASP.NET) jsou podporovány nebo vyžadovány.
Po jazykové stránce není práce na příliš dobré úrovni. Text obsahuje značné množství překlepů,
občas jsou používány různé nespisovné či chybné tvary slov (např. "třízení" místo "třídění"). Použitá
terminologie není vždy zvolena úplně vhodně, například místo označení "dráty" bych spíše
doporučoval používat slovo "vodiče". Rovněž po typografické stránce by se dala řada věcí vytknout
(např. ne zcela konzistentní používání různých fontů, jednopísmenné předložky na koncích řádků, ne
vždy správné matematické zápisy, chybějící mezery, přetékající texty v obrázcích, apod.).

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je webová aplikace umožňující práci se třídícími sítěmi. Tento program však není
příliš odladěn a působí značně nehotovým dojmem.
Uvádím zde příklady některých věcí, na které jsem při testování aplikace a při zkoumání zdrojových
kódů narazil:
- Nefunguje scrollování třídící sítě v horní části okna. K části sítě, která je mimo zobrazený výsek, se
není možné dostat. Podle popisu by mělo fungovat klikání do zmenšeného obrázku sítě v dolní části
okna, toto ale nefunguje.
- Při vytváření sítě pomocí programu se nekontroluje, jestli indexy vodičů pro daný komparátor
odpovídají celkovému počtu vodičů. Program klidně vygeneruje komparátory směřující mimo síť k
neexistujícím vodičům aniž by zahlásil jakoukoli chybu.
- Pomocí programu není možné vytvořit komparátory pracující paralelně.
- Klikáním je sice možné vytvořit paralelně pracující komparátory, ale jen pokud se nepřekrývají.
Není třeba možné vytvořit na stejné úrovni komparátor mezi vodiči 1 a 4 a vodiči 2 a 3.
- Některé dříve smazané komparátory se při testování sítě někdy záhadně v síti opět objeví.
- Komparátory není možné posouvat (např. pokud by si chtěl uprostřed sítě udělat uživatel místo pro
vložení dalších komparátorů).
- Při výpisu nejlepších skóre se občas objevuje seznam obsahující příslušná skóre dvakrát (jako by se
k seznamu přidala na konec ještě jedna jeho kopie).
- Nikde není popsáno, jak se dostat k administrativnímu rozhraní. Dialog pro přihlášení neobsahuje
žádný popis, ze kterého by bylo jasné, že se očekává zadání hesla.
- Počet vodičů může měnit jen admin. Navíc program správně nefunguje, když se zadá počet vodičů 1
(i když tuto hodnotu program zadat dovolí).
- Potvrzení změny počtu vodičů v administrativním rozhraní z nějakého záhadného důvodu vede i ke
změně hesla. Tato změna ani nevyžaduje žádné další potvrzení či zadání předchozího hesla.
- Aplikace očekává, že bude nainstalovaná v kořenovém adresáři webu. Pokud tomu tak není, odkazy
nefungují správně.



- Způsob počítání počtu kroků je dost podivný. Pokud mám dva vodiče a mezi nimi jeden
komparátor, počet kroků je 0.
- Způsob výpočtu skóre je rovněž dost podivný. Proč byl zvolen zrovna takový vzorec, jaký byl
použit?
  Navíc je způsob výpočtu popsán jen v textu práce, v aplikaci tato informace není. Podle čeho má
uživatel poznat, o co má usilovat, aby dosáhl co nejlepšího skóre, a že nižší hodnota skóre znamená
lepší výsledek (což je poněkud neintuitivní)?
- Tabulka skóre obsahuje jen zadané jméno a počet bodů. Není zaznamenám a brán v úvahu počet
vodičů, počet komparátorů, počet kroků, uvažuje se jen celkové skóre.
- Když se v menu klikne na položku "Sorting networks", vypíše se jen text "Sorting networks are
text".
- V programu se míchají české a anglické texty.
- Zdrojový kód neobsahuje téměř žádné komentáře a součástí aplikace není žádná programátorská
dokumentace.
- V kódu jsou na některých místech zachycovány výjimky s tím, že zachycená výjimka není jakkoli
zpracována a je zcela ignorována.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší. Vzhledem k velkému množství chyb aplikace v současné podobě k
zamýšlenému účelu příliš použitelná není.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr pramenů odpovídá charakteru práce. Způsob odkazování na literaturu je však na některých
místech velmi nevhodný - číslo v hranatých závorkách je uvedeno na samostatném řádku v
samostatném odstavci bez jakéhokoli dalšího textu (konkrétně například na str. 20 a 21). Pokud je
odkazováno zároveň na více položek, bylo by vhodné použít jen jedny závorky, ne uzavírat do
závorek každé číslo zvlášť. V seznamu literatury jsou položky [3] a [5] totožné (u druhé z nich je
navíc uvedeno jen číslo stránky). U položek v seznamu literatury není dodržen jednotný formát.

6. Otázky k obhajobě.

7. Souhrnné hodnocení.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům tato práce dle mého názoru nesplňuje nároky kladené na
bakalářskou práci. Domnívám se však, že se jedná většinou spíše o drobnější nedostatky (i když je
jich velké množství) a že jejich odstranění a přepracování a upravení programu i textu práce tak, aby
práce byla obhajitelná, by v případě této práce nemuselo být příliš náročné a mohlo by být
zvládnutelné v poměrně krátké době.

nevyhovělCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.05.2018 doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.


