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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

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 X
Analýza X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X

Úvod je poměrně stručný, což dává tušit, že autor práce předpokládá nemalou znalost tématu
čtenářem. Toto tušení se pak naplňuje ve zbytku textu. Struktura textu není vždy intuitivní a
je tak místy náročnější na sledování. Důvodem může být větší rozsah textové části práce, kde
bych preferoval větší důraz na kvalitu před kvantitou.

Vývojová dokumentace obsahuje seznamem souborů, vybraných tříd či metod a layoutu dia-
logů. Podobnou informaci by měl být programátor schopný snadno získat z dobře napsaného a
komentovaného zdrojového kódu. Místo seznamu mohl být kladen většů důraz na diskusi učině-
ných rozhodnutí, použitých technologí či výhod a nevýhod zvoleného řešení.

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 X



Kód je poměrně nesourodý. Některé adresáře obsahují soubor s jednu funkci. Jiné soubory pak
obsahují stovky řádků. Nabízí se zde tedy otázka, zda-li by nebylo možné kód lépe stukturovat
a tím zlepšit modularitu a čitelnost.

Samotná aplikace je funkční a použitelná. V části nastavení konfigurace je bohužel neintuitivní,
když pro diaogy nastavení není dostupné běžné tlačítko "uloži"a "zavřít", ale změny jsou uloženy
vždy po zavření dialogu křížkem. Bohužel během testování aplikace jsme narazil na několik
neodchycených vyjímek.

Další problém je pak nesoulad v popisu přípravy prostředí, neboli instalace, kdy se text od-
kazuje na spustitelné soubory a stažené knihovny. Bohužel ani jedno není součástí přílohy.

Celkové hodnocení Velmi dobře
spíše horší

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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