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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 ☐ X ☐ ☐ 
Splnění zadání ☐ ☐ ☐ X 
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☐ ☐ X 
Komentář   Zadání práce je splněno velmi minimalistickým způsobem, a to jak textová tak 
implementační část práce. Výsledný produkt je pro svůj účel zcela nepoužitelný, rozsah práce je 
minimální, hluboko pod rozsahem přiměřeným pro bakalářskou práci. 
 
Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ X ☐ ☐ 
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☐ ☐ X 
Analýza ☐ ☐ ☐ X 
Vývojová dokumentace ☐ ☐ ☐ X 
Uživatelská dokumentace ☐ ☐ ☐ X 
Komentář   Základním problémem celé práce je neprovedená analýza, autor vůbec netuší jakou 
funkčnost by měla aplikace poskytovat. Vývojová dokumentace je minimální, uživatelská 
dokumentace zcela chybí. 
 
Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☐ ☐ X 
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☐ ☐ X 
Stabilita implementace ☐ X ☐ ☐ 
Komentář   Díky neexistující analýze autor vytvořil jen triviální torzo aplikace se zcela nedostatečnou 
funkčností. Jediný zajímavý prvek je grafické zobrazení diagramu, nicméně i to je ve stávající 
implementaci nepoužitelné (nepřehledné pro větší počet zobrazovaných událostí). 
 

Celkové hodnocení Neprospěl(a) 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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