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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   Téma práce vyžadovalo nastudovat poměrně neobvyklou problematiku a seznámit 
se s množstvím nových pojmů z oblasti biologie a medicíny. Autor navíc navazoval na dva již 
existující komerční moduly, se kterými pravděpodobně předtím nepřišel do styku. Navíc se 
jedná o zadání, které je dáno cílovými uživateli a tedy reálnou problematikou. 
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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   Text obsahuje všechny očekávané součásti, včetně srovnání s podobnými 
systémy, je psán smysluplně a obsahuje minimum gramatických chyb. Autor měl navíc 
ztíženou práci tím, že musel vysvětlit netriviální pojmový aparát, který se v oblasti medicíny a 
biologie používá, což se mu povedlo velmi dobře. 
 
Připomínky: 
-  Z hlediska analýzy a návrhu bych očekávala využití standardních nástrojů jako je např. 
UML a ne pouze textový popis a rozbor. Analytická část by také mohla být rozsáhlejší.  
- Rozlišení některých obrázků je velmi špatné (např. 1.2 nebo 2.3). Obrázek je tím pádem 
naprosto zbytečný. U většiny ostatních by lepší rozlišení pomohlo alespoň lepšímu dojmu 
z textu. 
- Na každý obrázek by měl z textu vést odkaz s vysvětlení co na obrázku a je ke které části 
textu se vztahuje. Jinak čtenář pouze tuší. 
- V odborném textu se nepoužívá ich forma. 
- Ne všechny technologie a nástroje zmíněné v textu jsou citovány (např. co je technologie 
"Microsoft SQL"?), ne u všech je uvedena verze (např. Apache -  opravdu je systém 
spustitelný na libovolné verzi?), ne všechny zkratky jsou při první použití rozepsány (např. 
IS). Není tedy zcela jasné, co přesně má autor na mysli Čtenář pouze hádá. 
 
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   SW dílo je určeno pro konkrétní uživatele a zdá se, že je prakticky využíváno. 
Autor tedy musel vyvinout skutečně stabilní aplikaci odpovídající reálným požadavkům. 
Rozhraní by mohlo mít o něco profesionálnější vzhled, nicméně svůj účel i tak zřejmě  
splňuje.  
 

Celkové hodnocení Výborně   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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