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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   Řešení práce je dle mého názoru velmi pěkným řešením zadání, je vidět, že autor se 

nesnažil nic zbytečně zjednodušovat, naopak se rozhodl práci pojmout tak, aby co nejlépe vyhovovala 

požadavkům potenciálních uživatelů. Výsledná aplikace je velmi pěkně použitelná, a z uživatelského 

hlediska doladěná a obsahuje přehledné příklady.  

Zdrojové kódy knihovny a přiložené aplikace mají přes 500 kB v jazyce C# (včetně dokumentačních 

komentářů) + je u práce přiloženo přes 90 kB zdrojových kódů rozumných unit testů v C#; celkově mi 

tedy rozsah implementační části práce přijde na bakalářskou práci spíše nadstandardní. 

Celkově je práce velmi pěkná, bohužel ji sráží textová část, která by si ještě zasloužila drobné 

dopracování (analýza, obrázky, přeuspořádání vývojové dokumentace) – viz níže. 
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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 velmi dobře napsán a vysázen – neobsahuje zbytečné typografické, ani 

gramatické chyby. Celkově vypadá text práce velmi profesionálně. Jediná drobnost, která znesnadňuje 

čtení textu, je vysázení příkladů zdrojových kódů proporcionálním písmem ale s pevnou šířkou na 

znak – daleko přehlednější by bylo nějaké neproporcionální písmo, ideálně stejné jako autor používá 

pro identifikátory v textu. 

V textu práce je velmi slabá analytická část, kdy autor spoustu rozhodnutí v práci nijak nekomentuje a 

bere je jako samozřejmé, přestože k nim existují rozumné alternativy – např. hned vylučuje jazyk C++ 

kvůli nemožnosti portabilní implementace síťové vrstvy – ale co třeba knihovny Qt nebo boost, které 

nezmiňuje? Na první pohled se zdá, že by měly být dostatečné. Nebo: proč na skriptování aplikace 

používá zrovna jazyk C# (autor se vůbec nezabývá tím, zda je to nejvhodnější pro cílovou skupinu 

uživatelů); když už zvolil C#, proč zrovna implementaci CS-Script a nikoliv nějakou jinou, např. 

využití překladače Roslyn? Nebo: proč vymýšlí a implementuje vlastní souborový formát nahrazující 

„filesystem“ a nepoužije nějaký běžně používaný, např. formát ZIP? Nebo: proč vymýšlí vlastní 

systém unikátních identifikátorů a nevyužije standardní GUID s podporou i ve standardním .NET? 

Stejně tak se nikde nediskutuje návrh architektury aplikace, i když je nakonec výsledek velmi pěkný – 

ovšem není tak jasné, zda to je výsledek koncepčního rozmyšlení nebo spíše trochu dílem „náhody“. 

Vývojová dokumentace je sice psaná rozumným jazykem a do vhodné hloubky, nicméně pro lepší 

pochopení by měla být spíše uspořádána v opačném pořadí – tj. přehled součásti by měl být na začátku 

a nikoliv na konci, resp. nezačínat detaily uvnitř modulů, když nejprve čtenář nemá představu o SW 

části práce jako celku. Čtení vývojové dokumentace také znesnadňuje absence jakýchkoliv obrázků a 

schémat – zvlášť v tak komplexním systému, jaký autor navrhl, by bylo velmi vhodné průchod dat, 

závislosti celků, atd. ilustrovat na schématech. 

Uživatelská dokumentace je opět velmi pěkně provedena, provádí uživatele hezky příklady použití 

aplikace – bohužel opět neobsahuje žádný obrázek nebo screenshot aplikace, což velmi znesnadňuje 

čtení a pochopení i jinak pěkně napsaného textu.  
 

 

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   Na SW části práce je vidět, že je autor zdatným programátorem. Jako celek má práce 

velmi dobrý architektonický návrh, vhodně např. do WinForms aplikace zavádí koncept MVC. Autor 

též velmi vhodně využívá možností jazyka C#. Na druhou stranu je nejasná volba některých 

technologií, viz mé komentáře k textové části práce. 

Autor v kódu příkladně používá doporučené jmenné konvence, a velmi pečlivě píše dokumentační 

komentáře, které mají ideální hloubku detailu. Navíc využívá i možností dokumentačního systému 

jako dědění komentářů, apod. 

Aplikace se zdá být velmi stabilní, což je i podpořeno tím, že klíčové části jsou docela dobře pokryty 

netriviální sadou unit testů. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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