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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   Celkově se jedná o povedenou implementační bakalářskou práci. Rozsah SW části sice 

nepatří mezi největší (170 kB zdrojových kódů v C#), ale na Bc. práci je to rozsah rozhodně 

dostačující zvláště s přihlédnutím k jeho komplexitě (autor v práci prakticky reimplementoval 

netriviální koncept dependency properties tak, jak je používán ve frameworku WPF). Na práci bych 

chtěl také ocenit průzkum různých datových formátů, který autora vedl k implementaci komplexních 

možností konfigurace jeho hexeditoru, a to, že jako součást práce jsou dodány netriviální referenční 

šablony vzhledu pro různé formáty.  

 

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   Textová část celkově odpovídá očekávání u implementační bakalářské práce. 

Formátování textu a obrázků sice vypadá lehce „amatérsky“, ale to nijak nesnižuje čitelnost textu, 

veškeré potřebné informace čtenář v textu nalezne (i přes občasné krkolomné jazykové konstrukce). 

Ocenit bych chtěl důkladný rozbor potřeb jednotlivých binárních formátů a i analýzu možností popisu 

takových různých formátů. Autor také provedl detailní průzkum alternativních SW, a i uvedl na 

pravou míru nepřesnosti, které lze o jejich schopnostech (resp. neschopnostech) najít v internetových 

zdrojích. 

Je třeba také ocenit, že vývojová dokumentace v textu, je v příloze také doplněna pečlivě provedenými 

dokumentačními komentáři z kódu. 
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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   Celkově je aplikace pěkně navržená, má rozumný objektový návrh, a používá vhodné 

jmenné konvence. V průběhu vývoje jsme sice s autorem naráželi na velké množství bugů v jeho 

implementaci, ale odevzdaná verze se již jeví jako dostatečně stabilní (to je zřejmě i podpořeno 

několika unit testy, které jsou součástí práce). 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 24. srpna 2018 Podpis 
 


