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Hlavním cílem diplomové práce je provést refaktorizaci aplikace TrEd, která vznikla na katedře 

formální a aplikované lingvistiky, a která je v současné době používána vědeckou komunitou po 

celém světě. Refaktorizace má zajistit lepší modularitu, snazší údržbu a v budoucnu také možnost 

distribuce aplikace pomocí sítě CPAN. 

Práce je rozdělena do čtyř souvislých celků. Kapitola 2 popisuje způsoby analýzy zdrojových kódů 

za účelem refaktorizace a zavádí metriky, pomocí kterých autor hodnotí kvalitu kódu. Třetí kapitola 

je věnována popisu architektury původní aplikace TrEd. Kapitola 4 seznámí čtenáře s pravidly psaní 

kvalitního kódu v jazyce Perl a konečně pátá kapitola popisuje změny provedené v rámci 

refaktorizace a jejich vyhodnocení pomocí metrik popsaných v kapitole 2. 

Autor zcela splnil zadání práce a změny provedené na aplikaci TrEd ukazují na dobré osvojení 

vývojových metod softwarového inženýrství. Text práce, napsaný v anglickém jazyce, je dobře 

čitelný, logicky členěný a obsahuje jen velmi malé množství gramatických a typografických chyb. 

Největším nedostatkem je nevyváženost jednotlivých částí. Některým tématům, která jsou dobře 

popsaná v referenční literatuře, věnuje autor příliš mnoho místa a naopak vlastním myšlenkám a 

diskusi nad řešením dává jen velmi málo prostoru. Konkrétně bych uvedl zejména následující 

prohřešky: 

 Kapitola 2.1 „Code Smells“ kopíruje kompletně strukturu kapitoly 3 z knihy „Refactoring: 

improving the design of existing code“. Přestože autor text necituje, ale vykládá jej 

vlastními slovy, je takto detailní kopie známé literatury nevhodná. Značná část se navíc 

přímo nevztahuje k problémům TrEdu, což autor sám na několika místech přiznává. 

Vhodnější by bylo napsat krátké shrnutí problematiky opatřené několika vybranými 

příklady, které se přímo vztahují k refaktorovanému systému. 

 Kapitola 2.2 popisuje statické metriky kódu, avšak chybí zde důsledky, které z těchto metrik 

vyplývají pro další práci. Navíc autor používá metriku „cyclomatic complexity“, aniž by ji 

alespoň stručně přiblížil. 

 Kapitoly 4.1-4.9 kopírují kompletně strukturu kapitol 2-10 knihy „Perl Best Practices“. Zde 

je problém ještě závažnější než v kapitole 2.1, neboť kapitola 4 Představuje přibližně 40 

stran celé práce. 

 Kapitole 5, která je nejdůležitější z celé práce, protože popisuje samotnou refaktorizaci a 

výsledky měření zlepšení kvality kódu, věnuje autor pouze 13 stran. 

 Popis regresních testů, které mají za úkol zajistit, že se nemění funkcionalita aplikace 

(případně jednotlivých modulů) během refaktorizace je naprosto nedostačující. 

Celkově na mnoha místech chybí diskuse nad možnými řešeními, jaké měl autor alternativy a proč 

si je nezvolil. Ze závěru také vyplývá, že autor neodstranil některé prohřešky proti pravidlům 

popsaným v kapitole 4, aniž by vysvětlil, proč se tak stalo. 

I přes výše uvedené nedostatky práce splnila nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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