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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.
lepší OK horší nevyhovuje
K celé práci
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti
Komentář Autor v bakalářské práci (BP) navrhnul a implementoval aplikaci pro vizualizaci
RDF dat. Důležitou součástí vizualizačního modelu i samotné aplikace jsou tzv. konfigurace,
kdy je možno komplexně zadefinovat pohledy na grafovou databázi tak, aby výsledná
vizualizace byla přehledná, kompaktní a omezená na specifický facet.
lepší OK horší nevyhovuje
Textová část práce
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu
Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář Práce je vypracovaná v dostatečném detailu a obsahuje veškeré předepsané
náležitosti. Občas se vyskytují překlepy a jiné drobné nedostatky. Bibliografie je poměrně
chudá, ale vzhledem k převážně implementační povaze bakalářské práce dostatečná.
lepší OK horší nevyhovuje
Implementační část práce
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování
Stabilita implementace
Komentář Výsledná aplikace funguje a je responzivní. Uživatelské rozhraní je bohaté a
přívětivé. Celkovou plynulost práce s aplikací kazí pouze dlouhé vyhodnocování dotazů do
datového zdroje, konkrétně do wikidat. Tento nedostatek ale není na straně implementace BP.
Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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