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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   Zvýšená obtížnost zadání plyne z nutnosti seznámení se s dalším oborem 

(buněčná biologie) v míře umožňující implementaci metod z tohoto oboru.  

 

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 je jazykově v pořádku, ale co se formátování týče, jistě by mu prospělo více 

pozornosti. Např. názvy tříd by měly být značeny třeba kurzívou. 

  

Popis běhu simulace by si naopak zasloužil pseudokód s odkazy na jednotlivé třídy (a ne 

plaintextový seznam). Popis programu v podstatě obsahuje pouze popis jednotlivých tříd bez 

popsání kontextu (tj. jaký mají vzájemný vztah apod.). 

 

V práci je velice slabá práce s citacemi. Jestli se nemýlím, tak citováno není v textu nic. 

Pouze na konci je znam použité literatury. 

 

V závěru se píše "Dokázali jsme namodelovat Signální dráhu v čichovém senzorickém 

neuronu, která se chovala obdobně jako v reálných biologických pokusech." Toto tvrzení by 

jistě bylo silným výstupem práce, kdyby bylo někde v práci dokázáno, nebo alespoň zmíněno. 

V tomto stylu by se dalo do závěru napsat prakticky cokoli. 
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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   V celém zdrojovém kódu jsem narazil na 3 jednořádkové komentáře a to je 

vlastně (spolu s popisem tříd v textové části práce) veškerá dokumentace. 

 

Aplikace u bakalářské práce by mohla obsahovat jinou než defaultní ikonku Visual Studia. 

 

Přiložené CD typicky obsahuje ne jenom zdrojový kód, ale i spustitelnou aplikaci, což není 

případ této práce. Po zkompilování se aplikace rozběhla, ale při vyvolání dialogu na načtení 

modulu jsem dostal vyjímku, protože jsem nepředpokládal, že do TextBoxu musím zadat 

přímo cestu k adresáři se simulací (tj. dialog box umožňující vybrat adresář neexistuje). 

Každopádně chybové stavy zjevně ošetřeny nejsou.  

 

Dále jsem měl probémy s překreslováním hexagonového gridu. 

 

Tooltip ''toolStripButton1" u tlačítka pro spuštění kroku není jistě v pořádku. 

 

Aplikace postrádá hodně věcí, které by ji dělaly praktickou (export stavu membrány, 

automatické krokování, nějaký overview aktuálního stavu, legendu, …). 

 

Z hlediska simulace program pravděpodobně funguje jak má (těžko ověřit), ale jako 

softwarové dílo je dle mého názoru zcela podprůměrný.  

  

 

Celkové hodnocení Neprospěl(a)   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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