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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 O
K

horš
í

nevyhovuje

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

Komentář     
Textová část práce je velice pěkná, výsledné programy jsou zatíženy drobnými 
nepříjemnostmi, k jejichž odstranění by ale stačilo několik málo hodin práce.
Celkově považuji práci za zdařilou a užitečnou.    

Textová část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuje

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář      
Práce má dobrou strukturu. Je psána pečlivě, ať už formou (minimální počet překlepů), 
nebo tím, že popisuje problémy a  navrhuje řešení, každý pojem je vysvětlen a každý krok 
zdůvodněn.

Vedle vlastního textu práce je v příloze ještě rozsáhlá uživatelská dokumentace;
kladně hodnotím, že obsahuje návod jak krok za krokem vyzkoušet jednotlivé funkce 
a případy použití, i když mám podezření, že autor tento postup nevyzkoušel (viz dále). 
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Implementační část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuje

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář     
Zdrojový kód je rozsáhlý (kolem 10 kLOC), místy s dokumentačními komentáři.

K samotným programům (projekt je rozdělen na samostatné programy) mám několik 
výhrad:

 práce sice obsahuje složku ClusterProcessorExecutables, kde jsou programy 
přeložené, ale 
a) každý z těchto programů má vlastní podsložku 
b) ...a v ní podsložku bin 
c) ...a v ní podsložky Debug (proč??) a Release, kde je teprve spustitelný program

 většina programů potřebuje otevírat několik souborů nebo zadávat cestu 
k výslednému soubor; přitom hledání souboru začíná vždy složkou Dokumenty 
a výběr adresáře (což je horší, protože tam nelze vkopírovat cestu ze schránky) 
začíná složkou [Plocha / Tento počítač]; takže zadávání je zdlouhavé a protivné 

 textová pole, do kterých je třeba zadávat parametry, mají špatně nastavené pořadí 
(TabOrder), takže mezi nimi nelze efektivně přepínat klávesou TAB

Tyto chyby znepříjemňují používání programu a přitom by bylo triviální je opravit.

Složka ze zdrojovými kódy obsahuje několik (zbytečných) ~*.* souborů, zřejmě pozůstatky
tvorby dokumentace

Pro 3D zobrazení je použita komponenta ChartDirector, která nabízí jeden výchozí pohled 
(do kterého se potom už nelze vrátit) a čtyři další pohledy, bez možnosti zvětšování, 
ukládání obrázku apod. Kdyby autor místo ní použil třeba X3D nebo vůbec export dat 
grafu, který by si každý mohl zobrazit svým způsobem, bylo by to zřejmě užitečnější. 

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 12. srpna 2021      Podpis
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