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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   Obtížnost zadání hodnotím jako mírně nadprůměrnou, neboť autor implementoval 
rozšiření do již existujicího frameworku. Navíc bylo vyžadováno zpřístupnit data jak z 
virtuálních souborových systémů, tak z nativních zdrojů poskytovaných OS, což v obou 
případech vyžadovalo odlišný přístup a expertizu.

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   Kladně hodnotím použití angličtiny, ta by však v řadě případů zasloužila 
stylistické úpravy a lepší volbu slov. Po obsahové stránce by části, kde se očekává, že s 
rozšířením přijde do styku maintainer frameworku (např. konfigurace, přejmenování senzorů, 
případně stavba vlastního parseru z tříd poskytovaných autorem) zasloužily více 
detailů/příkladů.

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   Kladně hodnotím snahu o čistotu návrhu a oddělení abstrakcí (např. s daty z 
konfiguračních souborů se pracuje s pomocí vlastního rozhraní, JAXB je použit jen jako back-
end). Kód je dobře strukturován a komentován. Unit testy pokrývají především nižší úrovně 
části implementované v Javě.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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