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Text posudku:     

Předložená práce popisuje vývoj jednoduchého webového manažeru poznámek, který však 

poznámky ukládá pomocí technologie Solid umožňující uživateli mít plnou kontrolu nad 

svými daty na webu, což je velmi aktuální téma. 

Textová část práce obsahuje všechny očekávané části z hlediska softwarově-inženýrského 

popisu díla. Měl bych k ní menší výtky: 

 

1. Není jasné, kde se požadavky vzaly, prostě tam jsou. Tedy jsou zřejmě identifikovány 

autorem a nejsou konzultovány s potenciálními uživateli, ale popsáno to v práci není. 

2. Kapitola Evaluation popisuje, co by mohlo být vyhodnoceno, ale neobsahuje samotné 

vyhodnocení. Působí tak spíše jako sekce Future work. Bylo by vhodnější tuto sekci sloučit s 

následující sekcí Testing, která výsledky obsahuje. 

3. Notifikace o sdílení mezi uživateli nejsou v práci technicky popsány, i když jsou explicitně 

zmíněny v zadání i ve wireframech. V implementaci notifikace jsou a fungují a používají 

zmiňované technologie. 

4. 4.1.2 - co je TTL file? Myšlen je RDF Turtle, ale chybí reference. Běžná znalost to není. 

 

Drobnosti 

5. R1.2.5 - chybí “to” a note 

6. Chybí reference na Markdown 

 

Co se týče implementace, narazil jsem na pár problémů 

7. Vytvoření poznámky v mém starším Solid podu mi nefunguje, v konzoli se ukazuje chyba 

“Internal error - fetchQueue exists https://jakubklimek.inrupt.net/note1.ttl”, pak 

“Unauthenticated “ a v uživatelském rozhraní se nezobrazí nic a nic se neděje. Poznámka se 

ale vytvoří a po refreshi s ní lze pracovat. 

8. Aplikace se neúspěšně snaží přistoupit k neexistujícímu (zřejmě) seznamu poznámek 

https://jakubklimek.inrupt.net/private/notes.ttl 

9. U nově zřízeného Solid PODu aplikace funguje. 

10. Ukládání i malých změn trvá dlouho. Pokud v mezidobí opustím poznámku a vrátím se, 

změny nejsou uloženy. 

 

Student postupoval samostatně, ale pozvolna, a z důvodů nedostatku času neimplementoval 

žádné zajímavé funkcionality nad rámec zadání. Aplikace je tedy jen velmi základní, a ne 

zcela protestovaná, diskutovat by šlo i o intuitivitě, na kterou autor cílil. Rozsah 

implementace odpovídá spíše bakalářské, než-li diplomové práci. 
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Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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