
Posudek bakalářské práce
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Autor práce Martin Beneš
Název práce Virtuální laboratoř pro simulace biologických procesů na membránách

Rok odevzdání 2013
Studijní program Informatika Studijní obor obecná informatika

Autor posudku Mgr. Tomáš Bílý Role Vedoucí
Pracoviště KAM MFF UK

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 ☐ x ☐ ☐
Splnění zadání ☐ x x ☐
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ x ☐ ☐
Komentář   Práce jako celek bohužel působí nedokončeným dojmem. 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ x x ☐
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ x x ☐
Analýza ☐ x ☐ ☐
Vývojová dokumentace ☐ ☐ x ☐
Uživatelská dokumentace ☐ x x ☐
Komentář    Členění práce a analýza problému je dobře načrnuta, ale v každé kapitole chybí 
dotažení popisu do konce. Bohužel některé souvislosti zůstaly nevyřčeny jako je např. závěr, 
kde díky tomu, že není úplně jasně rozebrána simulace a její výsledky, vyznívá spíše 
spekulativně. Autor též zapomněl citovat v textu práce své prameny. Je zde pouze přehled 
použité literatury. Možná i díky tomu je rovnice kinetiky nultého řádu uvedena v popisu jako 
rovnice kinetiky řádu prvého (str. 17).
Nejslabší stránkou textu je vývojová dokumentace, která obsahuje více méně názvy objektů a 
kde do značné části chybí logika celého programu, která lze nakonec uhádnout z popisu 
simulace.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ x ☐ ☐
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☐ x ☐
Stabilita implementace ☐ ☐ x ☐
Komentář   Uživatelská dokumentace postrádá instalační část takže není jasno co a ja spustit. 
Nakonec se podařilo program spustit a pracovat s ním. Uživatelské rozhraní je poměrně 
nepřehledné a vše je potřeba dohledávat v uživatelské dokumentaci. Některé základní grafické 
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prvky nejsou zahrnuty (výběry entit jako souborů, barev, chemických látek …) a to bohužel 
činí aplikaci hůře použitelnou. Též by se vyplatilo mít možnost používání možností vytváření 
a používání knihoven entit (mebránové elementy, chem. reakce/látky, ..) a jejich parametrů. 
Popis globálnějšího stavu simulace (grafický průběh celkových koncentrací uvnitř/vně na 
určité ploše ...) by jistě prospěl porozumění simulaci a jejímu chování. Chybové stavy zdá se 
nejsou příliš ošetřeny a obvzláště pro nezkušeného uživatele je to matoucí. Simulace zdá se 
funguje přiměřeně, alespoň letmá zkouška jednoduché difuze, rámcově odpovídala 
analytickému řešení. 
Zdrojové kódy nejsou komentovány a díky slabé vývojové dokumentaci se v nich těžko 
orientuje.

Celkové hodnocení Dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 13.6.2013 Podpis
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