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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   Click here to enter text. 

 

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   Click here to enter text. 

 

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   Hlavním cílem práce byl vývoj webového rozhranní, pro již existující nástroj 

Traveler. Tohoto cíle bylo beze zbytku dosaženo. Druhou částí práce byly vylepšení 

samotného nástroje a algoritmu, který nástroj implementuje. Toho bylo dosaženo u 

jednodušších částí, jako je vývoj meziformátu, automatické vyhledání šablony a práce 

s pseudo uzly. Možnost dělení sturktury na části a jejich samostatné mapování, byla 

vyzkoušena, ale řešení, které by fungovalo výrazně lépe než aktuální verze nebylo dosaženo. 

Nicméně student při řešení práce vyzkoušel a vyhodnotil mnoho přístupů, což je samo o sobě 

přínosný výstup pro další vývoj algoritmu. Celkově bylo odvedeno solidní množství kvalitní 

práce a celkový výstup hodnotím velice kladně. 

 



2 / 2 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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