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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   Rozsah práce je poměrně široký, úkolem je implementovat sofistikovaný systém, 

který osahuje řadu komponent. Také formát vstupních dat není zdaleka určen jednoznačně, 

což dále komplikuje specifikace a navyšuje obtížnost zadání. 

 

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   Textová část práce je zpracována detailně a precizně. Líbí se mi velmi dobrá 

struktura textu, členění na kapitoly, sekce a odkazy mezi nimi. Také úvod, analýza zadání i 

dokumentace jsou velmi kvalitní. V textu samotném se výjimečně vyskytují drobnější chybky 

(např. špatný tvar slova, chybějící slovo, překlepy nebo čárky v souvětích). Jen bych možná 

doporučil v české práci vynechat některá anglická slova a počeštit je anebo je alespoň 

dopředu lépe vysvětlit. Mám na mysli např. následující pojmy, které autor automaticky 

v textu používá: workflow, plain-text, source control, tightly coupled apod. 

 

Také se mi líbí zmínky o zajímavých problémech či zpětná diskuse o různých, např. 

technologických, rozhodnutích. 
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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   Kvalita návrhu celého systému je slušná. Kladně hodnotím také diskusi nad 

různými variantami řešení každé části systému. 

 

Ohledně použití knihoven pro práci s SQL databází: Souhlasím, že psaní SQL obsluhy 

"ručně" je hodně pracné, také bych doporučil použít nějaký více "high-level" framework (je 

jich i více, např. NHibernate). Navíc použití stejných objektů z databázové vrstvy v business 

vrstvě je chyba.  

 

Samotný zdrojový kód v C# je dobře členěn, rozumně okomentován, jen tu a tam je trochu 

podivně formátován. Měl bych připomínku ke konvertorům mezi formáty (např. 

TMXToTranslationDocumentConvert), které by mohly být napsány univerzálněji (hodně věcí 

je "hardcoded"), ale vzhledem k ne úplně jasné specifikaci formátů je to akceptovatelné a 

časem se může vylepšit. 

 

Poslední připomínky (nebo možná lépe návrhy na vylepšení) jsou směřované ke grafické části 

aplikace (GUI a WPF). Doporučil bych použít modernější způsob implementace prezentační 

vrstvy, např. Model, View, ViewModel (MVVM), který dovoluje přehlednější členění kódu a 

funkční obsluha ovládacích prvků se nevykonává v "code-behindu". Některé styly (hlavně 

těch Paragraphů) by šly řešit lépe přímo ve WPF např. přes Binding, DataTemplaty, Styly pro 

různé typy a případně Convertory, není nutné vše mít v C# kódu. Všechny popisky (tlačítek, 

hlášek a všeho, co je v GUI), by měly být v Resources, pak je lze snadno lokalizovat a 

přeložit do jiného jazyka. A nakonec ohledně delegáta ContentRendered pro popup – možná 

by bylo jasnější použít event Loaded? Ale to už je opravdu drobnost. 

 

Celkově hodnotím implementační část práci pozitivně a kladně. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 5. června 2017 Podpis 

 


