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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která kritérium vhodným 
způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod rámec obvyklý pro bakalářskou práci, 
hodnocení  nevyhovuje označuje  práci,  která  by  neměla  být  obhájena.  Hodnocení  v  případě  potřeby  doplňte 
komentářem. Komentář prosím doplňte všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

   Obtížnost zadání X

   Splnění zadání X

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Cílem práce bylo  rozšířit  dokmentační  systém JavaDoc informacemi o výkonu jednotlivých metod. 
Uživatel by tak vedle popisu funkcionality metody měl vidět i její reálnou rychlost, interaktivně doměřenou na  
stroji uživatele. Práce detailně rozebírá možnosti, jak podobným systém naimplementovat s velkým důrazem na 
návrh API, které má jednoduchým způsobem umožnit vytváření generátorů zátěže (nad kterými je pak metoda  
měřena). Součástí práce je i porovnání s podobnými systémy.

Dodaná implementace typu klient-server (a) umožňuje spustit vlastní měření na referenčním stroji a (b) 
díky  použití  jednoduchého  protokolu  umožňuje  rozšíření  o  alternativní  implementaci  na  obou  stranách  (tj. 
použití např. jiné měřící technologie na straně serveru nebo integraci do IDE na straně klienta).

Posudek pokračuje na druhé straně.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X

   Struktura textu ... kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň 
detailu

X

   Analýza X

   Vývojová dokumentace X

   Uživatelská dokumentace X



Celá  práce  je  logicky  strukturovaná  a  přehledně  členěná;  kvalita  angličtiny  je  dobrá,  typografické 
zpracování je jednotné. Dokumentace (vývojová i uživatelská) je přehledná a obsahuje vše podstatné.

Vývojová  dokumentace  je  velmi  podrobná,  detailně  popisuje  hlavní  třídy  serverové  části  aplikace; 
klientská část popisuje jak rozšíření JavaDocu (které se nakonec ukázalo být netriviální záležitostí vyžadující  
pochopení vnitřní struktury generátoru, který nelze běžnými způsoby snadno rozšířit), tak i vnitřní organizaci  
webové stránky. Nechybí ani popis vlastního komunikačního protokolu pro případnou alternativní implementaci  
klienta/serveru.

Uživatelská  dokumentace  obsahuje  kromě  instalační  příručky  a  návodu  pro  uživatele  i  návod  pro 
vývojáře,  který  chce  napsat  vlastní  generátor  zátěže  a  rozšířit  tak  například  svoji  knihovnu  výkonnostní 
dokumentací.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité 
technologie

X

   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, 
testování

X

   Stabilita implementace X

Aplikace se jeví stabilní s minimem chyb. Spuštění je zcela bezproblémové.
Uživatelské rozhraní v rámci JavaDocu je jednoduché, snadno se ovládá. Spuštění serveru je přímočaré, 

konfigurace  je  zdokumentována.  Navržené rozhraní  pro  psaní  generátorů  vypadá  rozumně;  dodané příklady 
pokrývají jednotlivé možnosti, které typicky nastanou při psaní vlastního generátoru.

Rozdělení  odpovědnosti  mezi jednotlivé třídy je  rozumné,  architektura pracuje s několika úrovněmi 
abstrakce (resp. rozdělení na rozhraní a implementaci), což zjednodušuje případné rozšiřování. Návrh umožňuje 
poměrně jednoduchým způsobem vyměnit různé komponenty celého systému: od výměny serveru či klienta jako 
celku po drobnější úpravy jako změnu použité databáze či změnu způsobu vlastního měření výkonu.

Zajímavé je řešení vlastního měření kódu, kdy server postupně zpřesňuje dodávané výsledky. Prvotní 
náhled je řešen spuštěním generátoru a měřené metody pomocí reflexe, pro přesnější data pak server vygeneruje 
měřící kód a spustí jej v samostatném procesu (nové JVM). Autor se zde inspiroval nástrojem JMH a „triky“ 
přenesl do své práce (autor nakonec kompletní integraci JMH zavrhl jako příliš složitou).

Kód je dostatečně  zdokumentovaný a je doplněn testy.

Celkové hodnocení Výborně

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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