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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   Připomínky mám spíše k implementační části práce, kde uvádím případné podrobnosti. 

 
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   Analýza uvádí poměrně velké množství různých typů vizualizačních nástrojů, které jsou 

v současné době k dispozici, a podporují vizualizaci některých základních algoritmů (typicky třídících, 

grafových, a podobně. Na druhou stranu popis implementace by mohl být podrobnější, a některé věci, 

jako členění aplikace na moduly, hierarchii tříd a podobně uvádět rovněž graficky pro lepší 

přehlednost. 
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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    
+ Aplikace dovoluje uživateli nahlédnout do procesu zpracování textů vyhledávacími enginy. Lze 
znázornit, která slova byla pro reprezentaci dokumentu vybrána, jaká je jejich váha v dokumentu, 
jaká je četnost jednotlivých termů v kolekci a další aspekty problematiky. Díky implementaci nejen 
blacklistu (stop-slovníku), ale i whitelistu lze dimenzi prostoru udržet pod kontrolou. 
* Z hlediska lepšího oddělení fyzického uložení dat od jejich reprezentace bych uvítal spíše realizaci 
pomocí relační databáze. Nepředpokládalo se nijak enormě velké množství uložených dat, a tak by 
jejich nutná konverze do požadovaného výstupu nebyla na závadu. S možností databáze se předem 
počítalo. S ohledem na tento předpoklad se data mezi datovým a aplikačním modulem předávají 
interně v podobě tabulky v Javě. Velká část tohoto přístupu je implementována, ale není dotažena do 
konce. Nicméně dotažení této myšlenky by nemělo být v budoucnosti až tak komplikované. 
+ Díky dokovacímu frameworku je možné panely na obrazovce přeskládat libovolně podle uživatelova 
přání 
* Přestože tabulková reprezentace dat umožňuje vidět obsah hlavních datových struktur v různých 
podobách, odpovídajících matici vektorového modelu, nebo např. invertovanému seznamu, uvítal 
bych možnost data prezentovat nejen tabulkově (a dále souhrnně v podobě grafů) i v nějaké grafické 
podobě, která by mohla vypadat jako spojový seznam, nebo něco podobného. 
- Uvítal bych při vkládání textů nějaký dialog nebo textové okno s komentářem, proč byla data 
zpracována tak, jak ve výsledku dopadla. Pokud například text neobsahuje žádné z povolených slov, 
oindexuje se korektně jako nulový vektor, ale nebylo by na škodu na podobné okrajové podmínky 
upozorňovat. 
 
Vzhledem k nemožnosti vybrat u známky rozsah uvádím celkové hodnocení zde: 
„Velmi dobře“ až „Dobře“ 

 
Celkové hodnocení Dobře 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 
Datum 27. srpna 2012 Podpis 

 


