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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   Rozsah obou částí je nadstandardní – text má bez příloh téměř 90 stran, zdrojové 

kódy v C# (s dok. komentáři) mají více než 700kB. 

 

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    

Klady – Programátorská dokumentace je velmi detailní a věnuje se do hloubky všem řešeným 

problémům. Návrh aplikace je podrobně ilustrován obrázky. Práce obsahuje detailní analýzu, 

pěkné srovnání s existujícími nástroji a tutoriál použití knihovny, včetně ukázkových 

zdrojových kódů. 

Nedostatky – Samotný text obsahuje řadu nepřesností, jazykových chyb, překlepů a 

nesrovnalostí. Nepříliš vhodně zvolená struktura textu má za následek řadu dopředných 

referencí na jedné straně, a opakování informací na straně druhé. Uživatelská dokumentace je 

velmi krátká (pouze 4,5 strany z  celkových 90) a spoléhá na pochopení principů popsaných v 

programátorské dokumentaci. Navíc chybí popis případů užití na vzorovém projektu, což 

vzhledem k omezeným možnostem uživatelského rozhraní ztěžuje prvotní seznámení s 

programem. 
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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    

Klady – API je dobře dokumentováno (dokumentace vlastního kódu metod ovšem místy 

značně pokulhává). Kód je přehledný a dobře čitelný. Jsou použity moderní technologie. 

Projekt obsahuje automatické testy. 

Nedostatky – Ačkoli jsou některé části velmi dobře navržené, kvalita implementace tohoto 

návrhu je místy nízká. Aplikace není příliš stabilní. Ačkoli je uživatelské rozhraní aplikace 

dostatečné pro základní operace, není příliš kvalitní (vzhledem k rozsahu projektu, jehož 

hlavní částí má být editor). 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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