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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

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

Práce řeší problém sestavování ideálního jídelníčku „na míru“, a to nejen podle tělesných dat,
ale i podle cíle stravování a v závislosti na životním stylu. Řešení je realizované jako webová
aplikace na platformě .NET.

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
Analýza X X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X

Práce je psaná slovensky, jen s malým množstvím jazykových a typografických problémů.
Velká část textu je věnovaná popisu problematiky stravování, informace jsou zde převzaté z
řádně citovaného zdroje a podle mého názoru by tato část mohla být stručnější. Naopak bych
ocenil podrobnější diskusi (analýzu) softwarových aspektů práce – zde je například na mnoha
místech jen konstatováno, že bude použit ten a ten framework bez diskuse alternativ, nebo
alespoň zdůvodnění. V programátorské dokumentaci není ani jeden diagram, který by čtenáři
pomohl se v celé aplikaci lépe zorientovat, což vhledem k počtu „projektů“, které ji tvoří, není
úplně snadné. Rozsah dokumentace však považuji za dostatečný. Uživatelská dokumentace je
naopak podrobná a nadprůměrná. Opět by ji nicméně vylepšily screenshoty nebo diagramy.

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

Zdrojové kódy aplikace jsou dobře strukturované a poctivě komentované, což oceňuji. Rozsah
implementace je nadprůměrný (zhruba 500kB kódu). Aplikace je stabilní a má profesionální
vzhled.



Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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