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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   Náročnost zadání je nad obvyklý rámec vzhledem k šířce záběru – jak po stránce 

technologické, tak funkční. Rozsah implementační části je velmi nadstandardní – zdrojové 

kódy v C# mají více než 1500kB. Autor na práci pracoval průběžně a probíhaly pravidelné 

konzultace, přičemž autor prokázal značnou samostatnost a invenci, což vedlo ke splnění 

zadání nad obvyklý rámec. 

 

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 obsahuje detailní analýzu domény, technologií i podobných programů. 

Vývojová dokumentace je kvalitní a přehledně popisuje všechny důležité části aplikace. 

Struktura implementace je dobře ilustrována obrázky a ukázkami zdrojového kódu. Všechny 

užité formáty souborů jsou detailně popsány. Uživatelská dokumentace je velmi dobře 

zpracovaná, obsahuje příklady užití a detailní popis velkého množství testovacích příkladů. 
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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   Aplikace je velmi dobře navržená (za pomocí moderních technologických 

postupů). Architektura aplikace je velmi modulární a rozšiřitelná – veškerá specifická 

funkcionalita má formu zásuvných modulů do obecného editovacího frameworku. 

Uživatelské rozhraní je dobře zpracované. Všechen kód je velmi dobře dokumentovaný (i při 

jeho značném rozsahu). Kód je dobře strukturovaný, přehledný a čitelný. Aplikace je velmi 

stabilní. 

 

Celkové hodnocení Výborně   
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