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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   Autor práce vytvořil velmi pěkně provedený a plně konfigurovatelný emulátor 

počítače. Podařilo se mu naimplementovat komponenty dle zadání po počítač Commodore 

PET, nicméně nad rámec zadání implementoval i komponenty pro počítač Commodore 64 – a 

přestože implementeci grafického čipu VIC převzal (což je v práci zcela správně uvedeno), 

tak i tak mi přijde impozantní, že na se na simulovaném počítači rozeběhně originální 

firmware počítače a i editor a prostředí interpretu BASICu.  

 

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   Textová část je napsána přehledně a čitelně. Jen je škoda, že autor v analýze 

nezapracoval zkušenosti z konkurenčního emulátoru Retro.Net – ten sice emuluje trochu jinou 

platformu (konzoli Gameboy s procesorem Z80), nicméně je též napsaný v jazyce C#, a autor 

projektu detailně řeší problémy emulace zařízení v prostředí .NET. To by mohlo tuto 

bakalářskou práci přenést na lepší úroveň. Nicméně chápu, že si autor na tyto články (které 

jsem mu před více než rokem posílal) nevzpomněl, a je pravda, že bez znalosti existence 

projektu se tento v běžných vyhledávačích špatně vyhledává. 

Vzhledem k absenci dokumentačních komentářů (viz dále) mi vývojová dokumentace 

nepřijde dostačující pro pochopení všech detailů fungování programu a knihovny. 
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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   Celkově je kód velmi pěkně navržený a rozčleněný, a i celkový objektový návrh 

je velmi kvalitní. 

Škoda je jen 2 částí, které autor (prý kvůli nedostatku času) neudělal: 

1) V kódu zcela absentují jakékoliv dokumentační, či jiné komentáře – to považuji zvlášť za 

závadu v takovémto druhu extensivně rozšiřitelného projektu, kde se očekává, že komunita 

bude dopisovat nové a rozšiřovat stávajcí komponenty projektu. Co dělají jednotlivé třídy a 

metody se ale bez komentářů špatně zjišťuje a v textu práce špatně hledá. 

2) Nové komponenty je třeba ručně registrovat v kódu, a práce nevyužívá se nějaký DI 

framework pro zautomatizovaní registrace. 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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