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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        

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 psána podivným, neohrabaným jazykem, s větším počtem překlepů a chyb, s podiv
nou argumentací (třeba zdůvodnění použití konečného automatu).
   Příklad 2 by vyžadoval vysvětlení, např. proč výtah má událost otevřít dveře a proč nemá
událost zavřít dveře, proč stav je pouze patro a nikoliv stav  dveří nebo počet pasažérů s jejich
cílovými stanicemi atd.
   Není vysvětleno, proč je program řešen jako samostatné projekty (dokonce samostatná
solution, kde je potřeba hledat, v jakém pořadí mají být překládána), ani proč právě ony tři –
automat, gramatika a vizualizace.
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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   
K návrhu:
   Dva typy vstupních dat, automaty vs. gramatiky, se oba ukládají do souborů se stejnou
příponou .txt a uživatel sám musí programu říci, zda to, co je v editoru, chce spustit jako
automat nebo jako gramatiku; při špatné volbě program hlásí chyby. Lepší by bylo použít
různé přípony nebo zavést atribut ve formátu dat, podle kterého program sám pozná, co to je.
   Vizualizace jako jeden z požadavků zadání, je omezena na aktuální pohled na stav modelu;
není možné například zobrazit průběh přesunu nákladu v čase. Program ani nedovoluje export
dat (s výjimkou nefunčního zápisu do souboru), ze kterého by bylo možné požadovaná data
získat a zobrazit je jinými prostředky.
   Simulaci lze spustit s krokováním nebo bez něj, při spuštění s krokováním má ovšem
uživatel jedinou volbu - provést jeden krok, což je prakticky nepoužitelné.
   Po skončení výpočtu jsou zobrazeny statistiky (jako víceřádkový text), nelze je však ani
kopírovat ani uložit.

Ke stabilitě:
   Zaškrtneme-li při spouštění programu checkbox "Výpis do souboru", program spadne.
   Spustíme-li autorův příklad "Gramatika_pisek_2.txt", v režimu "Gramatika bez GUI",
program spadne.
   Spustíme-li autorův příklad "Gramatika_pisek_2.txt", v režimu "Gramatika", program ohlásí
"Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu" - a potom spadne.
   Pokud program jednou v editoru podtrhne řádku, na které je chyba, zůstane tato podtržená
stále, i po opravení chyby, i po úspěšně dokonané simulaci, i po načtení nového souboru.

Celkové hodnocení Dobře  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 16. srpna 2013 Podpis
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