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Pracoviště KSVI 
 
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 ☐ X ☐ ☐ 
Splnění zadání X X ☐ ☐ 
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ X X ☐ 
Komentář   The thesis implements a cross-platform (Android, Mac, Windows) mobile application for 
finding matches in color databases/atlases. It will easily find good use in design and manufacturing. I 
especially commend that the resulting application is multi-platform and ready-to-use. However, I feel 
the amount of work, while well above a required minimum, is below the expected average. 
 
Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X X ☐ ☐ 
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X ☐ ☐ ☐ 
Analýza ☐ X ☐ ☐ 
Vývojová dokumentace ☐ X ☐ ☐ 
Uživatelská dokumentace ☐ X ☐ ☐ 
Komentář   The text has a nice structure and strikes a good balance between completeness and not 
being too verbose. It is written in very good English and is easy to read. One minor issue is the sub-par  
typesetting. 
 
Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ X ☐ ☐ 
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ X ☐ ☐ 
Stabilita implementace X X ☐ ☐ 
Komentář   The multi-platform application is rather simplistic, but seems to be designed well with 
respect to possible future extensions. The architecture is well designed and the code is clean.     
 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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