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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   Cílem práce bylo analyzovat, navrhnout, vytvořit a otestovat systém pro práci s 

časovými řadami různých hydrologických měření. Práce dle mého názoru úspěšně splnila 

požadavky zadání. Výsledná aplikace umožňuje pomocí http REST API data řad a jejich 

metadata nejen ukládat a zpětně získávat, ale i kombinovat a počítat některé agregace, jako 

klouzavé průměry, sumy a podobně.  

 

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 je pěkně a přehledně strukturovaná. Požadovaná funkčnost je přehledně 

vysvětlena na reálném problému. Kapitola 4 podrobně popisuje jednotlivé komponenty 

algoritmů, které je možné používat pro sestavování výsledných algoritmů a vizualizací 

výsledků. Kapitola následující se podrobně věnuje popisu navrženého a implementovaného 

API. Způsobu rozšiřování aplikace a realizace požadovaného algoritmu prostřednictvím 

daného API je věnována kapitola 6, kde je popsán způsob implementace původně požadované 

úlohy pro odhad množsví vody v půdních profilech. 
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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 použitelná v pospaném rozsahu, a vyhovuje požadavkům, které 

zadavatel kladl. Díky rozšiřitelnosti nevypadá, že by byl problém s podporou dalších typů 

výpočtů, pokud budou v budoucnosti potřeba.  

Když už autor vybíral databázi s ohledem na obavu, že některé by vzhledem k omezení 

možností přístupu z PHP mohly být úzkým hrdlem, neškodilo by uvést u výsledné aplikace 

nějaké výsledky propustnosti aplikace. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 7. června 2015 Podpis 

 


