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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   Jedná se o velmi náročné téma, jelikož implementace práce vyžadovala velmi detailní 

nastudování a pochopení fyzikálních principů, na kterých práce stojí. Autor sice při návrhu vycházel 

z koncepce simulátorů elektrických obvodů SPICE (i z nedávno obhájené bakalářské práce, která 

moderní simulátor v jazyce C# implementovala), nicméně adaptace na simulaci pneumatických 

systému se ukázala jako velmi netriviální – implementace této práce nakonec vyžadovala tak detailní a 

úzce specifické nastudování fyzikálních principů, že bylo i nad rámec běžné látky Mgr. studia fyziky, 

které autor na naší fakultě absolvoval. Zároveň i samotné simulační prostředí bylo třeba po SW stránce 

navrhnout velmi specificky, čili výsledná práce je opravdu netriviální a originální SW dílo. 

Velmi oceňuji, že autorovi se opravdu nakonec podařilo celou práci dle zadání naimplementovat, a 

ověřit, že fyzikální simulace se opravdu chová dle očekávání. 

 

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   Celkově je práce psána velmi pěkným jazykem, a čte se velmi dobře. Velmi oceňuji 

nadstandardně kvalitně provedenou uživatelskou dokumentaci, kde autor mimo jiné formou tutoriálů 

velmi přehledným způsobem ukazuje použití vytvořené aplikace a knihovny. Autor v dokumentaci 

použil velmi přehledné příklady a ilustrující obrázky. 
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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   Implementační část práce je pěkně navržená a dodržuje běžné principy vhodného návrhu. 

Autor ukazuje, že je opravdu dobrým SW inženýrem a programátorem. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 26. srpna 2019 Podpis 

 


