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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    

 

Cílem práce bylo vytvořit plugin do vývojového prostředí Visual Studio, který zvýší 

uživatelův komfort při práci s resources a tvorbě programů fungujících ve více jazycích.  

 

Autor přistoupil k jasně definovanému problému zeširoka a pečlivě ošetřil mnoho speciálních 

případů.  

 

Autor implementoval řadu tzv. „lokalizačních kritérií“ – heuristik, které pomáhají uživateli 

vyhledat řetězce, které by měly být lokalizovány. Na reálných projektech bylo předvedeno, 

jak efektivní tyto heuristiky jsou. Uživatel má navíc možnost přidat si své vlastní (popř. 

změnit parametry existujících), na míru potřebám konkrétního projektu či jeho 

programátorským konvencím. 

 

Implementace API služeb pro strojové překlady (např. Google Translate) umožní uživateli 

vytvořit „rychlý nástřel“ při překladu projektu do jiného jazyka. 
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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    

 

Práce je velmi dobře strukturovaná, nechybí popis problému, řešení, případných dalších 

rozšíření ani evaluace funkčnosti na existujících projektech.  

 

Analýza jde do hloubky, autor se snaží nabídnout vhodná řešení i v okrajových případech.  

 

Uživatelská dokumentace existuje v podobě textu práce, bylo by vhodné doplnit popis 

uživatelského rozhraní a funkcionality na webové stránky projektu.   

 

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    

 

Autor se neomezil pouze na jazyk C#, ale i na další jazyky z rodiny .NET - ASP.NET (včetně 

podpory Razor syntaxe) a VB.NET.  

 

Nástroj je dobře integrován do Visual Studia. 

 

Pozornost autora byla věnována také testování a vyhodnocení projektu.  

 

Plugin si již stáhla řada uživatelů a s užíváním jsou spokojení. Autor implementoval mnoho 

návrhů a zlepšení, které vzešly ze strany uživatelů.  

 

  

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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