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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   Na naprosté většině vlastních testovacích PDF souborů (z nezávislých zdrojů, 

generované různými nástroji) se mi nepodařilo dosáhnout uspokojivých výsledků, ačkoliv jiné 

programy pro extrakci textu z PDF fungovaly dobře. Nejčastější chyby: nenalezen žádný text, 

rozdělování souvislých slov na více řádků, vynechání veškerých mezer mezi slovy, problémy 

s českými znaky, pád aplikace. Výstup tedy není vhodný ani pro následnou editaci ani pro 

počítačové zpracování. Implementační část zjevně neobsahuje dodatečné algoritmy nutné pro 

vytvoření použitelného výstupu. Uspokojivý výstup program generoval pouze pro PDF 

soubory vytvořené v OpenOffice a Microsoft Office (tj. aplikacích zmíněných v samotné 

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   Text je psaný velmi neformálním stylem s menším počtem typografických a 

gramatických chyb. Popis standardu PDF a hlavního algoritmu je přehledný a srozumitelný, 

chybí mi ale uvedení odkazu na program, který autor popisuje v kapitole 2.1 a který chtěl 

použít pro inspiraci. Ve vývojové dokumentaci mi chybí např. na stránce „Main Page“ (která 

je prázdná) popis celkové struktury programu. Popis jednotlivých tříd a jejich metod je 

v pořádku. 
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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 datových struktur odráží strukturu PDF souborů, což usnadňuje orientaci 

ve zdrojových kódech. Proti kvalitě zpracování nemám (kromě několika snadno 

odstranitelných varování při překladu) větší výhrady. Během testování jsem zaznamenal pád 

programu na některých vstupních souborech. 

 

Celkové hodnocení Neprospěl 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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