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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Práce si dává za cíl navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní emulovat 8-bitové
počítače. Součástí práce je knihovna zajišťující emulaci počítače a zároveň také grafická aplikace
umožňující uživateli si libovolný takový počítač poskládat, nakonfigurovat a emulaci ovládat. Při
návrhu aplikace měl být kladen důraz na možnost rozšířit knihovnu o implementaci zcela nové
komponenty. Řešení práce považuji za velmi zdařilé.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Text práce je srozumitelný a dobře strukturovaný. Autor si dal velmi záležet na analýze pro-
blému a díky tomu představil podrobný, avšak přehledný návrh knihovny. Součástí práce je také
velmi kvalitní vývojová dokumentace, která pomáhá s orientací ve zdrojovém kódu. V práci se
často objevuje více sekcí s podobným obsahem (např. sekce Procesor), což se může zdát jako ma-
toucí. Je však nutné poznamenat, že je třeba daný koncept (např. zmíněný procesor) analyzovat
z různých pohledů (jako hardware; a jak takový hardware emulovat v programu).

Součástí textu práce je také uživatelská dokumentace jak pro samotnou knihovnu, tak pro
GUI aplikaci. V dokumentaci knihovny bych rád vyzdvihl detailní popis toho, jakým způsobem
by se do knihovny přidávala nová komponenta a také ukázky kódu pro ovládání emulace (např.
spuštění emulace, případně komunikace s emulovaným počítačem).



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Součástí práce je implementace dvou programů. Jedním je knihovna zajišťující samotnou emu-
laci. Druhým je pak grafická aplikace umožňující tuto emulaci ovládat. Už toto samotné nazna-
čuje, že návrh architektury je kvalitní.

Některé prvky grafické aplikace jsou vzhledem ke zbytku práce v horší kvalitě. Formulář pro
sestavení počítače neošetřuje správně všechny parametry (např. nastavení rozlišení obrazovky
na 0 × 0 vyhodí neošetřenou výjimku), případně pokud je v nastavení nějaké komponenty chyba
(např. nastaví se velikost paměti na text123), tak se formulář uloží s původním nastavením
komponenty, místo aby uživateli ohlásil chybu.

Zdrojový kód aplikace je rozsáhlý (přes 250KB), ale je velmi dobře strukturovaný, a vhodně
rozčleněný do jednotlivých tříd. Kód je velmi dobře čitelný a dostatečně okomentovaný. K im-
plementaci nemám žádné výhrady.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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