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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   Práce se vůbec nezabývá aspektem zabezpečení systému, který je v zadání 

označen jako „důležitý“. 
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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   Text práce je velice zmatený, příliš nedodržuje zavedenou strukturu, je plná 

dopředných referencí, nedodržuje zavedenou terminologii. Množství textu je velmi zmatečné 

a bez jasného využítí ve zbytku práce – např. víceméně celá kapitola 1, které navíc zcela 

chybí nějaký závěr v kontextu práce. Práce je navíc plná překlepů, nesmazaných „TODO“, 

apod. 

Nejzásadnějším nedostatkem je zcela absentující analýza – autor veškeré informace o návrhu 

a implementaci práce předkládá jako fakta (bez referencí), a žádným zůsobem neprovádí 

analýzu domény nebo prezentaci nějakých alternativ. Navíc se spousta jeho řešení zdá jako 

rozporuplná. 

Dalším zásadním problémem je velmi špatná vývojová dokumentace – v textu práce je sice 

popsána komponenta server, ale v textu autor vůbec nepoužívá identifikátory z kódu (nebo 

mírně upravené), proto vlastně skoro není možné relevatní části kódu dohledat. Vývojová 

dokumentace rozšiřujících modulů zcela schází, a z práce ani zdrojových kódů není vůbec 

jasné, jak takový nový modul vyrobit a zaintegrovat do systému. 

Uživatelská dokumentace je psána na úrovni, kterou dle mého názoru nemůže běžný uživatel 

tohoto programu vůbec pochopit. 

Bez osobní diskuse s autorem práce bych z textu vůbec nebyl schopen pochopit architekturu 

systému, ani jeho používání. 

 

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   Pro tento typ aplikace je velmi zvláštní (v práci nijak neodůvodněná) volba jazyka C – 
když autor hned v první části píše, že bude třeba nahradit absenci podpory pro objektové 
programování (a když je celkově práce na mnoha konceptech OOP založena). Například jazyk C++, 
apod. se pro tuto práci zdá zcela jasnou lepší volbou. Také volba knihoven je nejasná – např. 
neodůvodněná volba používat „ploché konfigurace“ knihovny LibUCW, když v práci píše, že naopak 
potřebuje konfigurace hierarchické, apod. 
Také není jasné, jaké verze knihoven a vývojových nástrojů vyžaduje. 
Některá technická řešení jsou též zvláštní – např. rozkopírování identického zdrojového souboru utils 
ke zdrojovým kódům každého modulu. 

 

Celkové hodnocení Neprospěl(a) (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 8. června 2015 Podpis 
 


