
1 / 2 

Posudek bakalářské práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

 

Autor práce Samuel Novelinka 

Název práce Automatic creation of charts from open datasets 

Rok odevzdání 2021 

Studijní program Informatika Studijní obor Obecná informatika 

 

Autor posudku RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. Role Oponent 

Pracoviště KSI MFF UK 

 

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   Vyvinutý software není odevzdán jako součást práce, ani jako příloha práce, jen 

jako odkazy na GitHub. To se nedá považovat za archivovatelný způsob odevzdání. Čekal 

bych alespoň kopii GitHub repozitáře přiloženou k práci a popsanou jako přílohu. 

 

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   Co se týče formální úpravy, práce obsahuje nekonzistence, např. malá a velká 

písmena v Chapter na konci str. 4. nebo chybějící texty mezi dvěma nadpisy, např. mezi 1.1 a 

1.1.1. Uživatelská dokumentace je velmi, ale velmi stručná, chybí například prerekvizity pro 

instalaci (že je vyžadovano Node.js, jaká verze, apod.) a vývojová dokumentace je pouze ve 

formě celé kapitoly o implementaci. Očekával bych minimálně dokumentaci generovanou 

z kódu obohacenou o ucelený, ručně psaný rozcestník po struktuře projektu.  

 

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   Kód není příliš dokumentován a v popisku na GitHubu chybí instalační 

prerekvizity. 
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Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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