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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   * Na bakalářskou práci spíše komplexnější zadání. 

* Rozsah implementační části práce je na bak. práci velice nadstandardní + je k práci přiloženo velké 

množství rozsáhlých příkladů! Bohužel mám pocit, že to je kvantita na úkor kvality, viz dále. 

 

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   * Na tak rozsáhlé dílo je analýza velmi povrchní, neřeší většinu problémů, které autor 

musel řešit (jak návrhové, tak technické: př. kontrukce schémat, volba jejich schopností, volba verze 

.NET 3.5, která autorovi přináší mnoho problémů, zásadní problém s rychlostí aplikace, a bohužel 

mnoho dalších). 

* Stejný problém se týká vývojové dokumentace – ta u mnoha částí nejde do potřebného detailu (např. 

jsem se vůbec nedozvěděl jakým způsobem probíhá generování a překlad kódu ze schémat, apod.). 

* V uživatelské dokumentaci chybí detailnější popis tvorby schémat (je jen v prog. dok. a navíc zcela 

nepoužitelný). Dokumentace přiložených schémat (velmi komplikovaných) je zcela minimalistická (+- 

1 odstavec). 

* Chybí zhodnocení implementace schémat pro zvolené typy sítí v autorově aplikaci. 

* Chybí detailnější rozbor zvolených technologií a analýza výhod/nevýhod v kontextu výsledné 

aplikace (autor jen zkratkovitě popisuje jejich vlastnosti s implicitním konstatováním, že „když to má 

tohle, tak to musí být lepší“). 

* Dokumentace z komentářů je nějak divně vygenerovaná: všude se píše, že stačí .NET 1.0 (přestože 

v textu se mluví o .NET 3.5), obsahuje chybové hlášky jako „This language is not supported or no 

code example is available.“ 

* Psaní identifikátorů pomocí kapitálek mi přijde velmi nepřehledné (zvlášt pokud je v sousedním 

obrázku nebo příkladu kódu psán normálně). 
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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   * Návrh architektury samotné aplikace a modulů je proveden pěkně (i když nedostatečně 

oargumentován a zdokumentován – viz výše). 

* Ale zvolený formát schémat, kdy se do XML jako CDATA píší kousky XAML a C# kódu odporuje 

v úvodu a analýze vytyčeným cílům – je třeba hluboce rozumnět implementaci aplikace + nefunguje 

žádná on-line kontrola nebo napovídání, tj. pokud už musím znát C# a XAML, tak rozšíření rozhodně 

budu chtít psát spíše jako moduly pro aplikaci ve Visual Studiu a ne v XML editoru bez příslušných 

nástrojů. 

* Autor používá moderní technologie a přístupy, ale často neprování dostatečnou argumentaci o jejich 

vhodnosti v jeho aplikaci – např. správná volba text. editoru pro WinForms ve WPF aplikaci, volba 

WPF pro grafiku (rychlost)? 

* V odevzdané verzi chybějí 2 DLL a tedy nelze pracovat se schématy. 

* V editoru nefunguje “intellisense” ani pro XML. 

* Již pro několik málo desítek prvků v síti je velice pomalé i na high-end počítačích (paste operace 

nebo posun v canvasu trvá v řádu sekund). 

* Otáčení prvků funguje divně nebo nefunguje + u otočených prvků nějak inverzně funguje 

zvětšování. 

* Šipky občas začnou vést do volného prostoru daleko mimo cílový/zdrojový prvek. 

* Nefunkční Cancel při dotazu na uložení souboru. 

* Při kopírování více prvků se někdy nezkopírují některé spoje (šipky). 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 13. června 2013 Podpis 
 


