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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   Zadání odpovídá rozsahem bakalářské práci. Student splnil zadání cestou 

nejmenšího odporu a kvalita řešení je na velmi nízké úrovni. Práce je svým rozsahem spíše 

minimalistická. V textové části chybí některé podstatné informace a nemalé množství textu 

slouží pouze jako výplň. Implementační část by délkou kódu odpovídala řešenému problému, 

avšak kvalita zpracování neodpovídá bakalářské 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   - Jazyková úroveň je slabší. Autor píše netradičně v 1.os. j.č. a místy používá 

nespisovné výrazy (např. „defaultně“). Citace jsou nedostatečné. 

- Analýza je značně nekompletní. Z vyhledávacích algoritmů je v podstatě uvažován pouze 

Dijkstra a A*, což jsou zastaralé algoritmy. Autor ani nezmiňuje hierarchické varianty, které 

jsou nezbytné pro navigaci ve větších mapách. Ve fázi konstrukce grafu z mapy jsou 

uvažovány pouze 3 triviální metody. Při hledání průsečíků mapových lineárů ani nezmiňuje 

indexační metody pro efektivní reprezentaci objektů v rovině (R-stromy, UB-stromy, …). 

- Popisy použitých algoritmů jsou neúplné. Není popsána reprezentace grafu ani jaké datové 

struktury se používají pro Dijkstru a A*. Zcela chybí odhady časové ani paměťové složitosti. 

- V práci je často odkazováno na „Pravidlo bodu na křižovatce“, které není nikde definováno. 

- Uživatelská dokumentace popisuje operace, které jsou poměrně intuitivní. Naopak popis 

složitějších operací (např. vyhledávání tras, které je v aplikaci neintuitivní) nedostačuje. 

Programátorská dokumentace je vygenerována Doxygenem, chybí celkový přehled dělení 

kódu do souborů a tříd. 
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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 je distribuována pouze v podobě zdrojových souborů bez standardního 

makefile. Uživatel si musí nainstalovat m.j. vývojové nástroje Qt, aby si mohl aplikaci 

zkompilovat. 

- Po uživatelské stránce je aplikace nepříjemná a ovládání neintuitivní. Časově náročné 

operace jsou vázány přímo na události kliknutí v GUI, takže aplikace často na delší dobu 

zamrzne. GUI trpí řadou drobných nedostatků (chyby ve vizualizaci a překreslování, 

nepopsaná tlačítka, nesmyslné chybové hlášky, …). Funkci plánování tras se mi nepodařilo 

prakticky použít, protože trasu nebylo možné vizualizovat na mapě. 

- Kód je psán v C++ a má vytvořenou hierarchii tříd. Na několika místech se objevují nepěkné 

konstrukce obsahující velké case struktury nebo řetězené if-else větve. Všech 58 zrojových 

souborů je v jednom adresáři a není možné se v nich jednoduše vyznat. 

 

Celkové hodnocení Neprospěl(a) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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