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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   Student zadání splnil, avšak po velmi dlouhé době (zadáno 4.11.2013). Důležitou 

vlastností každého bakaláře by mělo být, že je schopen splnit úkol v požadované kvalitě a 

v termínu. Zde druhý požadavek zcela jistě naplněn není. Z tohoto důvodu konstatuji, že 

rozsah práce není vyhovující, neboť neodpovídá času stráveném na bakalářské práci. 

 

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   Téměr vše OK, ale analýza je nevyhovující. Pouze v úvodu, část 1.2 autor krátce 

popisuje cíl práce na velmi technické úrovni. Místo analýzy požadavků (funkčních i 

kvalitativních) popisuje, kde najde čtenář zdrojové kódy. Práce je tak spíše vývojovou 

dokumentací, než uceleným textem tvořícím bakalářskou práci. Přehled existujících řešení je 

pouze seznamem, kde nejsou citovány žádné zdroje (pouze WWW stránky příslušných 

projektů). Není tak jasné, jaké verze k jakému datu autor popisuje. Je zřejmé, že je rozdíl, 

jestli se přehled týká roku 2014, 2015, 2016 nebo 2017 (viz datum zadání a odevzdání práce). 

 

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   Výsledné softwarové dílo odpovídá bakalářskému softwarovému dílu na MFF 

UK. 
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Celkové hodnocení Neprospěl(a) (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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