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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   Student se v práci zabývá alternativní metodou prohledávání množiny výsledků 

textového dotazu. Využívá k tomu kombinaci známých přístupů SOM sítě a EMD funkce, 

které integroval do nástroje VIRET (nástroj vyvíjený na KSI). Metodu prohledávání pak 

student zkoumá pomocí studie, ve které metodu srovnává s prohledáváním seznamu výsledků. 

 

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 přehledně motivuje do problematiky, popisuje způsob integrace nové 

funkcionality do nástroje VIRET a shrnuje výsledky studie s možnostmi dalšího zkoumání.  

 

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   Student průběžně konzultoval způsob začlenění nové funkcionality s Bc. G. 

Kovalčíkem, který je hlavní vývojář nástroje VIRET. Občas při testování vypadala spočítaná 

obrázková "mapa" zvláštně, proto by byla vhodná evaluace kvality zobrazení do 2D. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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