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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   Formálně vzato bylo zadání práce splněno, ale nelze se ubránit dojmu, že by i bez 
vynaložení velké námahy mohl být výstup práce (text i implementace) výrazně kvalitativně i 
kvantitativně lepší. 
 
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   Celkový rozsah textové části práce se blíží dolní hranici akceptovatelnosti. Text 
sice neobsahuje věcné chyby, ale s některým závěry analýzy je možné polemizovat. Není 
například úplně jasné, proč byl pro paměťovou reprezentaci oddílů MBR zvolen spojový 
seznam (se všemi negativními důsledky, například nutností netriviálně explicitně udržovat 
pořadí oddílů), zatímco pro GPT bylo zvoleno pole – zřejmě typický disk s MBR nebude 
obsahovat více oddílů než typický disk s GPT. 
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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   Předložená implementace je funkční, použitelná a přiměřeně dobře komentovaná. 
Stejně jako u textové části lze však říci, že je spíše minimalistická a prospěla by jí větší 
jednotnost obou základních knihoven libmbr a libgpt. Co se týče uživatelské funkcionality, i 
zde je prostor pro nenáročná, ale přitom praktická vylepšení: uživatelský nástroj pro editaci 
diskových oddílů by mohl akceptovat například zadání velikostí v jiných jednotkách (MB, 
procenta z celkové velikosti disku atd.), část procesu instalace systému HelenOS mohla být 
místo ručního kopírování souborů řešena strojově generovaným dávkovým příkazem atd. 
 

Celkové hodnocení Velmi dobře   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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