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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   Zadání hodnotím jako obtížnější, neboť jeho vypracování vyžaduje znalosti 

z mnoha oblastí informatiky. Textová část práce má rozsah odpovídající bakalářské práci, 

implementační část hodnotím jako spíše rozsáhlou. 

 

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 bez výrazných typografických chyb. Některé pasáže jsou hůře 

srozumitelné (např. část 2.4), ale celkově jazykovou úroveň hodnotím jako vyhovující. Zdroje 

jsou citovány korektně, nicméně před citováním webových stránek a výukových materiálů 

(NP-úplnost, problém batohu) bych dal přednost citování původních článků. Struktura práce 

je v pořádku, ale měl bych pár výhrad ke kapitole Analysis. Kapitola totiž rozebírá 4 

nesouvisející části - architekturu celého systému (2.1), související práce (2.2), implementační 

detaily jako je výběr knihoven (2.3) a analyzuje problém batohu (2.4), ačkoliv důvod, k čemu 

je potřebný tento algoritmus, se čtenář dozví až v části 6.5. Myslím, že ve zbytku práce by 

měla být lépe oddělena část popisující implementaci od části popisující funkce systému. 

V části 2.4.2 se autor zabývá algoritmem pro unbounded knapsack problem, citovaná 

literatura se ale zabývá algoritmem pro 0/1 knapsack problem. To komplikuje porozumění 

textu. Pozitivně hodnotím vývojovou a uživatelskou dokumentaci. 
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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   I přes rozsáhlost zdrojových kódů se lze v projektu orientovat. Formátování je až 

na pár výjimek konzistentní. Místy kód působí příliš hutně, doporučoval bych více používat 

vertikální mezery. Během testování byla aplikace stabilní. 

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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