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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    

Rozsah textové části práce je rozhodně nadprůměrný, zatímco velikost (rozsah) implementace 

je poměrně malý. 

 

Vytvořená aplikace je funkční. Během předvedení na PC/notebooku jsem nezaznamenal 

žádné nedostatky. Když jsem testoval webové rozhraní z mobilního telefonu (Android), tak 

přízpůsobení rozmístění prvků stránky velikosti obrazovky příliš nefungovalo. 

 

Uživatelské rozhraní je poměrně základní (jednoduché). Nicméně jádro aplikace spočívá ve 

(1) etrakci dat o nabídkách ubytování ze webových zdrojů poskytovatelů a (2) hledání 

možných kombinací ubytování s využitím grafových algoritmů. 

 

Moje poměrně zásadní výhrada ke celé práci je ta, že chybí testy (jednotkové, automatické), a 

text vůbec proces testování nediskutuje. 
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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. Úroveň angličtiny je celkově také nadprůměrná. Obsahuje relativně 

málo gramatických a stylistických nedostatků. 

Textová část práce obsahuje všechny důležité a podstatné části, jako analýzu zadané úlohy, 

návrh řešení, popis implementace, a uživatelskou příručku. Trochu mi ale schází nějaká forma 

celkového zhodnocení (diskuze omezení zvoleného řešení a současné implementace). 

Motivace je pěkně napsána a velmi jasně ilustruje cíle projektu. 

Pro vyšší přehlednost autor mohl explicitně definovat cíle práce na jednom místě třeba ve 

formě výčtového seznamu. 

 

Analýza je poměrně důkladná, nicméně skoro vůbec nediskutuje funkčnost (co by aplikace 

měla umět) a návrh samotné aplikace. Věnuje se především typu aplikace (desktop versus 

mobilní nebo webová služba), programovacímu jazyku, knihovnám, a běhové platformě. 

Konkrétně tedy chybí podrobnější analýza funkcí, které by aplikace měla podporovat. 

Na druhou stranu je součástí textu podrobná diskuze zdrojů dat o dostupném ubytování. Autor 

poměrně důkladně zdůvodnil výběr služeb které jeho aplikace využívá (Booking.com, 

Airbnb). 

 

Líbí se mi struktura kapitoly 2, která má formu "deníku vývojáře" - popisuje celý průběh 

vývoje a dokumentuje rozhodnutí ve chronologickém pořadí. Klade důraz především na 

jednotlivé technické problémy, na které autor narazil, a popis zvoleného řešení. Deník je 

velmi podrobný. 

 

Popis implementace ve kapitole 3 je dostatečný, ve smyslu že poskytuje všechny zásadní 

informace, ale místy je hůře srozumitelný. V zásadě je to programátorská dokumentace, která 

popisuje nízko-úrovňové technické detaily. Doprovodné obrázky a diagramy jsou docela 

ilustrativní a hezky zpracované. 

 

Dále mám tyto výhrady ke textu (obsah, struktura, forma): 

  - některé použité fráze jsou neobvyklé 

  - místy je patrné, že text byl dokončován na poslední chvíli (znaky nebo slova opomenuté při 

editaci, občas chybějící čárka, předložky navíc nebo chybějící, chybějící 's' na konci slovesa 

ve třetí osobě, chybějící členy především ve kapitolách 3 a 4) 

  - občas chybí plynulejší návaznost mezi sekcemi v rámci jedné kapitoly 

  - také občas chybí úvodní část pro určité sekce (text hned "skočí doprostřed") 

Důkladná korektura by textu jistě prospěla. 

 

Ve sekci 1.2.1 chybí odkaz na oficiální webovou stránku pro ASP.NET. 

 

Sekce 2.2.2 mohla být explicitně rozdělena tak, aby jedna část obsahovala popis známých 

grafových algoritmů (včetně optimalizací) a druhá část vysvětlila jejich použití v tomto 

projektu. Teď není moc zřejmé, co je přínos autora. 
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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 systému dodržuje principy objektově-orientovaného návrhu. Celý systém je 

poměrně snadno rozšiřitelný o podporu dalších poskytovatelů dat (například velké hotelové 

řetězce). Webová aplikace provádí důkladnou validaci dat, které uživatel zadává do 

formuláře. 

 

Současná verze aplikace dokáže vyhledávat nejvýhodnější kombinace ubytování podle ceny. 

Osobně bych ale velmi ocenil podporu dalších filtrů a třídících kritérií (jako například kvalita 

hotelu). Nicméně autor tohle uvádí ve sekci "4.3 Future improvements". 

 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 30. června 2020 Podpis 
 


