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Pracoviště KTIML

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

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti x

   Komentář

Posudek pokračuje na druhé straně.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace x

   Struktura textu ... kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň 
detailu

x

   Analýza x

   Vývojová dokumentace x

   Uživatelská dokumentace x

* Nehodící se škrtněte.



   Komentář

Formální úprava
Jazyková úroveň textu je výborná, v práci jsou občas překlepy, na konci podkapitoly 3.4 chybí text, celkově 
hodnotím OK.

Sruktura textu
Kladně hodnotím podrobnou analýzu, a "přínos práce pro autora" v závěru textu práce.

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

   Komentář

Plugin je do ZIMu možné bez problému přidat, jeho používání je snadné, při jeho zkoušení se mi ale v jednom 
případě (při pokusu o opětovné sloučení rozdělené stránky s pěti úrovněmi nadpisů) podařilo vyvolat 
neošetřenou výjimku.

Celkové hodnocení Výborně – Velmi dobře – Dobře – Neprospěl(a) *

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano – Ne *

Datum 09/06/14 Podpis

* Nehodící se škrtněte.


