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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   Práce byla zpracována na základě zadání firmy DHL, student tak měl poměrně 
jasné mantinely ohledně datových formátů a funkčnosti programu. Cílem bylo vytvořit 
program, který bude sloužit jako virtuální dvojče reálného skladu a umožní vizualizaci 
rozložení zboží po skladu a počítání „teplotních map“, které půjde následně použít pro 
analýzu obsazenosti skladu. V návaznosti na další práce umožňuje program také vizualizaci 
pohybu agentů po skladu. Zadání se podařilo naplnit a zpětná vazba z DHL je pozitivní. 
Vlastní práce se zabývá prakticky jen implementací a jádrem textu je vývojová a uživatelská 
dokumentace. Hlavní nedostatek vidím v prakticky chybějícím vyhodnocení výsledku a 
v důsledku toho menším rozsahu textové části.    
 
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 jazykové stránce je práce zpracována velmi kvalitně jen s minimem překlepů. 
Struktura odpovídá obsahu, pouze s již zmíněnou výtkou, že zcela chybí vyhodnocení 
výsledku, například zátěžový test dle velikosti vstupních dat. Trochu také postrádám popis 
softwarových a datových příloh. Čtenář se tak v textu například nedočte, zda přílohou práce 
jsou nějaká ukázková data (jsou) a co příslušné datové soubory obsahují (lze odhadovat podle 
názvu nebo pohledem do dat). Textová část je tak spíše kratší. Na druhou stranu lze ocenit 
analýzu problému, konkrétně výběr knihoven pro implementaci a odůvodnění tohoto výběru.     
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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   Software je implementován v Pythonu s cílem přenositelnosti mezi různými 
platformami. V práci je zmiňováno použití pod Windows a Linuxem, test jsem prováděl pod 
MacOS, kde software běžel také bez problémů. Stabilita se zdá velmi dobrá, po vizuální 
stránce vypadá program profesionálně, ovládání je srozumitelné. Kladem je rozšiřitelnost 
programu o další vizualiční moduly a schopnost reprezentovat (a dotazovat) data pomocí 
ontologií, takže program je dobře připraven pro budoucí rozšiřování. Na druhou stranu, 
program běží spíše pomalu.   
 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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