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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     Autor po dohodě s vedoucí vytipoval vhodnou část problému k řešení v rámci 
bakalářské práce. Navrhl a implementoval prostředí pro simulaci objektů “vezoucích náklad” 
(tedy majících atributy), kde každý účastník se chová jako jistým způsobem zobecněný 
konečný automat. Celkově práci považuji za uspokojivě dokončenou hodnotitelnou mezi 
stupni velmi dobře a dobře.  

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 poměrně podrobně popisuje dílo, s čímž souvisí nepříjemná skutečnost, že 
její obsáhlý text není zcela přehledný (nicméně tento problém vyplývá z obecného trade-off 
mezi přehledností a podrobností). Se srozumitelností textu uchazeč v poslední části řešení 
práce sice bojoval, ale práci považuji za použitelnou.    

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     Implementace práce byla několikrát předělávána (z různých důvodů). Uchazeč 
implementoval samostatně (v souladu s mými pokyny) a samostatně studoval různé 
technologie a z nich použil ty, které v daném okamžiku považoval za nejlepší.  

Celkové hodnocení Dobře  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

1 / 2



Datum    25. srpna 2013   Podpis

2 / 2


