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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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Student prezentuje webovou aplikaci, ve které je možné pomocí jím navrženého 

programovacího jazyka založeného na XML (ve kterém je možné používat knihovny 

JavaScriptu) vizualizovat iterace numerických algoritmů (např. gradient descent). Celkově je 

práce solidní, výsledná aplikace funguje, je založena na vhodných technologiích a nemám 

zásadnějších připomínek. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Text je psaný poměrně hezky, jen je psán trochu jako reportáž implementace a 

chybí mu větší sepjatost a ucelenost. Student hezky prezentuje příklady numerických 

algoritmů, které by chtěl vizualizovat, ale už neuvádí, co z toho plyne pro návrh architektury 

řešení či XML jazyka. Popis programovacího jazyka vyjádřeného v XML (dále jako PXML) 

je pak rozvláčný, protože student v textu prezentuje jeho vývoj v několika iteracích. Zde mi 

chybí právě návaznost na numerické algoritmy, kdy by si student vytýčil, co vše jeho PXML 

jazyk musí a naopak nemusí podporovat. Následně bych čekal, že při návrhu PXML se budou 

diskutovat XML reprezentace jednotlivých konstruktů potřebných k programování (deklarace 

proměnné, řídící struktury, vícerozměrná pole, atp.). Místo toho student prezentuje iterace 

návrhu PXML na jednom programu (simulované žíhání), ve kterých vylepšuje XML 

reprezentace jednotlivých konstruktů. To vede k otázce, zda bylo diskutováno vše podstatné, 

když je PXML představeno pouze na jednom programu. Např. reprezentace hodnoty matice, 

kdy je zapsána jako hodnota atributu, kde musím vypisovat indexy prvků matice, mi nepřijde 

vhodná. Taktéž student přechází mezi různými úrovněmi popisu, typicky popíše jeden z 

problémů aktuálního stavu PXML, následně navrhne řešení a pak popisuje jeho 

implementační detaily; toto ztěžuje čtení textu. Nic méně si lze z textu udělat kompletní 

představu o analýze, návrhu a implementace, které jsou dobré. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☒ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Implementace používá vhodné technologie na řešení dílčích problémů (např. 
formátování matematických vzorců). Vzhledem k tomu, že výsledná aplikace má umožňovat 
vizualizaci numerického algoritmu, uvítal bych o trochu víc funkcí než přehrávání jednotlivých slajdů, 
které jsou výstupem PXML; např. galerie všech slajdů by byla vhodná pro numerické algoritmy, které 
pracují pouze s matematickými výrazy. 

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Choose an item. 

 

Datum 15. června 2018 Podpis 
 


