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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   Práce je ve svém jádru spíše implementační, ale s netriviálním vědeckým 

přesahem. SW nástroj implementovaný v rámci práce byl následně použit v empirickém 

výzkumu, který prováděl rovněž autor práce, a výsledky experimentů jsou součástí textu 

práce. Největším nedostatkem je malý rozsah samotných experimentů, což není vina autora, 

ale důsledek náročnosti sběru reálných dat, která jsou nejen obtížně získatelná, ale také 

podléhají zákonům na ochranu osobních údajů. 

 

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 práce je na velmi dobré úrovni po všech stránkách. Jedinou výtku mám 

k úrovni detailů zejména v kapitole 4 (popis implementace). Tento popis by mohl být na 

některých místech podrobnější a celkově by si zasloužil ještě jednu revizi. 
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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   Architektura i způsob implementace se významně neliší od projektů podobné 

velikosti. Autor demonstroval, že je schopen vývoje většího SW díla s použitím knihoven a 

SDK třetích stran. Kladně hodnotím způsob, kterým byla vyřešena otázka paralelizace 

výpočtů, aby nástroj mohl pracovat s daty v reálném čase. Jako dva největší nedostatky vidím 

velmi malé množství dokumentačních komentářů a použití XML jako formátu pro ukládání 

dat (přestože část dat má binární podobu). 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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