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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   Autor v bakalářské práci popsal a implementoval metodu a algoritmus pro 

vizualizaci datasetu v grafu. Pro implementaci grafů použil knihovnu Charts.js, přičemž 

algoritmicky řešil problém detekce features (atributů) z datasetu bez schématu, detekce jejich 

datových typů i způsoby mapování features do schémat grafů poskytovaných knihovnou 

Charts.js.  

 

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   Práce je vypracovaná v dostatečném detailu a obsahuje veškeré předepsané 

náležitosti. V celé práci je mnoho vizualizací a detailních popisů celé problematiky a různých 

"zádrhelů". 

 

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   Výsledný SW je implementován v JavaScriptu jako samostatná webová aplikace a 

také jako rozšíření Chrome, které lze použít univerzálně (v práci použito na portálu 

data.gov.cz). Publikaci SW na GitHub považuji za lepší řešení pro archivaci a publikaci, než 

přikládání jednoho exempláře flash disku, za pár let nečitelného. 
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Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 18. srpna 2021 Podpis 
 


