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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   Stěžejní část bakalářské práce předtavuje pilotní implementace složitější 

distribuované aplikace pro přehrávání hudby ve sdíleném prostředí pro více uživatelů. 

Rozsahově je implementace nadprůměrná, nicméně použité technologie a postupy jsou 

standardní a přímočaré. Asi nejzásadnější problém je, že se mi projekt nepodařilo 

zkompilovat ani řádně otestovat z přiložených spustitelných souborů. V provozu jsem tedy 

aplikaci viděl pouze na zařízení řešitele. Navíc je v tuto chvíli aplikace funkční jako celek 

pouze na platformě Windows, přestože má práce slovo „multiplatformní“ dokonce v názvu. 

 

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   Po formální a gramatické stránce je práce nadprůměrná, psaná velmi dobrou 

angličtinou. Po obsahové stránce jsem shledal tři závažné nedostatky: 

- Analýza není provedena dobře. Autor sice správně sepsal požadavky, avšak diskuse nad 

jednotlivými možnostmi je většinou jednostranná (alternativy nejsou seriozně porovnány), 

případně nejsou vybrány vhodné alternativy (např. uvažovat WinForms a GTK# jako jediné 

visuální knihovny C# je nedostatečné), případně zcela chybí. Nutno ovšem podotknout, že 

učiněné závěry a vybrané technologie jsou smysluplné pro daný projekt. 

- Vývojová dokumentace v podstatě zcela chybí. V kapitole 3 jsou sice uvedeny některé 

technické detaily, ale není zde ani celkový přehled kódu ani jiné podrobnější dělení. 

- Zcela postrádám jakékoli vyhodnocení úspěšnosti splnění projektu (výsledky testování, 

feedback od uživatelů, nebo alespoň sebekritické hodnocení autora). V závěru jsou pouze 

nastíněna další možná rozšíření, ale to není dostatečné. 
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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   Aplikace je navržena smysluplně jako 4 samostatné komponenty, které mohou 

běžet i na různých zařízeních (je tak např. možné provozovat sdílený repozitář hudebních 

souborů nebo přehrávání hudby na embedovaném zařízení, které je relokované u zvukové 

soustavy). Kvalita kódu je spíše horší, vzhledem k velikosti projektu je těžké se v něm 

orientovat (což ještě zhoršuje absence programátorské dokumentace). Komentáře jsou spíše 

výjimečnou záležitostí, dokumentační komentáře chybí zcela. 

Bohužel stabilita aplikace je nedostatečná. I když pominu chyby drobnějšího rázu (jako např. 

neošetřený drag&drob souborů do okna aplikace, pád aplikace při pokusu spustit lokální 

fileserver bez vyplnění explicitní adresy, atp.), tak se mi po dlouhém úsilí nepodařilo 

uploadovat a spustit jakýkoli hudební soubor (ani s použitím lokálního ani vzdáleného file 

serveru). Nebyl jsem tedy schopen otestovat základní funkcionalitu aplikace, ani při postupu 

přesně podle návodu v uživatelské dokumentaci. Velké množství drobných chyb pak celkově 

podtrhují první dojem z celé aplikace, že jde o značně nedokončený produkt. 

Pro doplnění bych uvedl, že autor mi aplikaci demonstroval na svém hardware s již 

připravenými skladbami, kde základní funkce pro přehrávání a práci s playlisty fungovaly. 

 

Celkové hodnocení Dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 3. září 2020 Podpis 
 


