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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   Práce rozšiřuje netriviální existující framework, ve kterém se autor musel 
zorientovat. Sbírání performance dat na Linuxu je pak další oblast, kterou musel autor 
zmapovat, a kde navíc není jednotná dokumentace.

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 psaná ne zcela bezchybnou angličtinou, u některých vět je těžší pochopit 
význam.

Některé části by bylo vhodné přeuspořádat, aby byl text čitelnější, například na straně 20 
nejprve vysvětlit, co Readers dělají, a až pak popisovat jak zvyšují efektivnost.

Čitelnost by v některých kapitolách zlepšily ukázky, například u přáce s proměnnými v 
konfiguračních souborech. Také uživatelská dokumentace této funkcionality je poměrně 
obecně popsaná v sekci Implementace, a definitivní syntax pozná uživatel pouze z existujících
souborů dodaných autorem.
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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   Návrh je kvalitní a důsledně dodržuje úrovně abstrakce. Všechna rozhodnutí jsou 
zdokumentována. Kód je čitelný, dobře logicky členěn a důsledně dokumentován. Součástí 
jsou unit testy.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 22.8.2012 Podpis
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