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Pracoviště IUUK 
 
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   Úkolem studenta bylo prozkoumat a implementovat některé optimalizační metody 
pro provoz skladu, jehož simulaci vytvořil v rámci projektu. Podařilo se implementovat a 
porovnat základní postupy které dobře odpovídají reálnému přístupu k řízení menšího skladu 
(neautomatizovaného). Bohužel se ale nepodařilo tyto přístupy porovnat s komplexnějším 
výpočetním postupem, který by optimalizoval postup globálně (např. lineární programování). 
I přes uvedené nedostatky doporučuji práci uznat jako bakalářskou práci. 
 
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 obsahuje jen velm málo chyb (překlepů, gramatických chyb atd.) a po 
typografické stránce je také poměrně zdařilá (drobnou chybou je dosti nevhodný stránkový 
zlom v obsahu). Popis programu a uživatelská dokumentace jsou dostatečné. 
 
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   Problémem implementace se může stát instalace databáze. Zde student odhalil 
chybu při instalaci databáze až v samém závěru práce na projektu, tato chyba ale není 
zaviněna studentem. 
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Celkové hodnocení Velmi dobře 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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