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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   Autor vytvořil aplikaci pro hledání spojení v rámci Prahy, a začlenil do ní díky 
dostupnosti dat z jiných zdrojů rovněž možnost kombinovat jízdu veřejnou dopravou s 
počátečním úsekem, předpokládajícím jízdu autem ze zvolené pozice na aplikací vybrané P+R 
parkoviště s ohledem na kapacitu a dopravní obslužnost.

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   
– Práce je psána dobrou angličtinou. Autor věnoval hodně času a úsilí všem fázím vývoje, 
počínaje analýzou, kde shrnul celou řadu existujících řešení tuzemských i zahraničních.

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   
– Škoda, že generovaná dokumentace na CD nejde přímo procházet. Zřejmě z důvodu 
vypalování dle příliš přísného ISO standardu jsou všechna jména souborů velkými písmeny, 
zatímco HTML stránky předpokládají jména malými písmeny.
– Je docela možné, že stejný problém budou mít i zdrojové soubory v Javě a C++.
– Naštěstí ZIP archiv přímo v SISu tímto problémem netrpí.
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