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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   Cílem práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci pro adaptivní generování 

jídelníčku a obecně vytvoření easy-to-use podpory uživatelům, kteří chtějí zdravě jíst. 

Výsledná proof-of-concept aplikace je poměrně zdařilá, autor se zaměřil především na 

oblasti, kde je podpora ostatních aplikací poměrně slabá (např. reakce na ad-hoc události 

typu oběd v restauraci, nebo sušenka k svačině a ease-of-use pro uživatele, kteří nechtějí 

optimalizací jídelníčku trávit příliš mnoho času).  

 

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 práce je psaný poněkud neformálnějším jazykem než by bylo vhodné, 

především introduction sekce by ještě zasloužila korektury v tomto směru. Styl psaní je také 

poněkud „rozvláčný“ – stejná informace by se často dala vyjádřit kratším textem. Nicméně, 

nejedná se o zásadní problémy práce. V kapitole 2.2.1 autor popisuje vlastnosti několika 

datasetů, které je možné v aplikaci použít. Nicméně je škoda, že se nezabývá možností 

integrace vícero datasetů dohromady (například „Jak doplnit Zomato data o kalorické 

hodnoty jídel?“). Vzhledem k absenci vhodných dat s českou/slovenskou lokalizací by měly 

být podobné možnosti prozkoumány. Autor v textu zmiňuje důležitost diverzity 

sestavených jídelníčků, nicméně ta dále není explicitně vyhodnocována (navrženým 

algoritmem je zaručena pouze částečně), což lze chápat jako nedostatek práce. 
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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   Click here to enter text. 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 25. ledna 2021 Podpis 

 


