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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 nový programovací jazyk, Giflang, který je založen na grafické reprezentaci 

programů (klíčových slov, příkazů, jednotlivých znaků, apod). Kromě toho autor ještě 

implementoval podpůrné nástroje, jako IDE, parser, základní interpreter a jednoduchý 

debugger. 

Součástí práce ale není zhodnocení (diskuze), jak moc výsledný jazyk a nástroje reálně 

umožňují zamýšlené využití pro kreativní hry na programovacích seminářích pro žáky 

středních a základních škol. 
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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 je napsaný anglicky, což rozhodně oceňuji. Nicméně úroveň zpracování textu je spíše 

průměrná, respektive slabší. V textu se vyskytuje mnoho neobvyklých a zvláštních frází, 

překlepy, a také vyšší počet gramatických chyb. 

 

Dále organizace a struktura celého textu mohla být výrazně lepší. Text sice poskytuje většinu 

potřebných informací, ale bez jasné a přehledné struktury. Při čtení mnoha částí textu, 

například ve kapitole 2, jsem nerozuměl, proč autor daný koncept nebo technologii popisuje a 

jaký má význam pro jazyk Giflang. Na druhou stranu, textová část obsahuje docela velký 

počet obrázků a příkladů zdrojáků, ale mnoho z nich v textu není okomentováno. 

 

Analýza problému je docela stručná. Autor zdůvodňuje svá rozhodnutí učiněná během návrhu 

a implementace jen povrchně. 

 

V textu práce a odevzdaných přílohách jsem nenašel uživatelskou dokumentaci (kompletní 

návod ke spuštění) a detailní programátorskou dokumentaci. 

 

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    

Rozsah implementační části (včetně testů) je dostatečný, ale kvalita zpracování implementace 

je také spíš průměrná. Například, zdrojové kódy neobsahují téměř žádné komentáře. 

Implementace nepodporuje breakpoints, což je dost zásadní funkcionalita pro rozumně 

použitelný code-stepping. 

 

Funkčnost implementace jsem nemohl vyzkoušet, protože se nezdařila instalace podle návodu 

(soubor README.md) na mém počítači. Konkrétně selhal příkaz "npm install". 

 

Celkové hodnocení Dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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