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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 "Univerzální diskrétní simulátor" by bylo možné naplnit např. 
implementací prostředí typu Simula67 a pro bakalářskou práci je naprosto přemrštěné. 
Odevzdaná práce však nejen nesplňuje toto nesplnitelné zadání, ale nepřibližuje se ani 
žádnému jinému zadání, které by bylo přiměřené pro bakalářskou práci. Skutečnost, že se 
v závěru textu uvádí, že "jsme za použití konečného automatu a regulární gramatiky vyřešili 
univerzalitu", pouze dokazuje, že autor nepochopil, co pojem diskrétní simulace v reálném 
světě znamená.  
 
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   Úkolem práce je navrhnout jazyk sloužící k diskrétním simulacím. Analýza 
požadavků na tento jazyk ovšem zcela chybí, pomineme-li svéráznou formulaci "uvažovali 
jsme o automatu, gramatice, neby využití některého z programovacích jazyků". Navržený 
jazyk pak v textu není popsán tak, aby bylo možné pochopit jeho syntaxi (není zde žádná 
gramatika jazyka), natož semantiku. Ze srozumitelnějších částí pak vyplývá, že "univerzalita" 
spočívá ve schopnosti simulovat systém, ve kterém se v konečném grafu (automatu) pohybují 
vozidla nesoucí náklad, bez možnosti definovat jakékoliv uživatelské atributy apod. Ve 
vývojové dokumentaci chybí jakýkoliv přehled architektury, jsou zde pouze vyjmenovány 
jednotlivé třídy a jejich atributy. Uživatelská dokumentace pak spočívá v popisu jazyka s výše 
uvedenými nedostatky. 
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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   Kvalita návrhu je ilustrována skutečností, že fronta událostí je realizována 
netříděným seznamem, v němž se v každém kroku simulace exhaustivně vyhledává časově 
nejbližší událost. Simulace je navíc v implementaci svázána s vizualizací a není ji možné 
spustit jinak, než v režimu s krokováním mačkáním tlačítka. Ačkoliv simulační systém 
nepodporuje žádné náhodné veličiny, přesto některé (autorem dodané) simulace při 
opakovaném spouštění končí po jiném počtu kroků. K programu je sice dodán i instalační 
program, instalace však vede ke stavu, kdy program po spuštění padá z důvodu otevření 
souboru chráněného proti zápisu. 
 

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