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Pracoviště KSI 

 

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     

 

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   Na první pohled hlavním nedostatkem textové části práce je nízká kvalita některých 
obrázků, jenž zbytečně kazí výsledný dojem z práce. Některé kapitoly by pak mohly být poněkud 
obsáhlejší (Kapitola 2.1, Kapitola 5), nebo poskytovat více příkladů (Kapitola 1.4, Kapitola 5). Nicméně 
vzhledem k zaměření práce nejsou tyto nedostatky nijak vážné. 

 

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   Součástí řešení dané práce bylo rozšíření existujícího algoritmu (C++, …) a vytvoření 
nových komponent (JavaScript, PHP, …). Autor tak musel zvládnout poměrně značný rozsah 
technologií. Různé nedostatky (nekonzistence v použití jQuery), nestandartní řešení (204 jako http 
error response) či uživatelsky nedoladěné rozhraní (použití alerts v JavaScriptu) lze pak interpretovat 
jako evidenci toho, že autor nebyl před započetím práce se všemi technologiemi plně seznámen. Tato 
skutečnost je ovšem spíše pozitivem, jenž demonstruje schopnost autora vytvořit funkční řešení a 
adaptovat nové postupy dle potřeb projektu. 
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Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 27. srpna 2018 Podpis 
 


