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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   Cílem práce bylo implementovat webovou aplikaci pro vytváření a editování 

rodokmenů. Práce v zásadě splňuje zadání, mám však několik poznámek: 

 

Autorka tvrdí, že kvůli velkým grafům a cyklům nebylo možné centrovaně vizualizovat 

stromovou strukturu rodokmenu. Výslednou vizualizací je pak strom "utíkající" doprava. 

Nebylo možné zvolit jinou vhodnou knihovnu, případně upravit stávající, nebo navrhnout 

vlastní řešení? Konkurenční aplikace to umí. 

 

Autorka implementovala podporu formátu GEDCOM pro výměnu genealogických dat. Přijde 

mi škoda, že ač aplikace umí data z tohoto formátu načíst a zobrazit, tak editovat už ne 

(autorka to v práci zmiňuje). Aplikace tedy slouží buď jako editor vlastně vytvořených 

rodokmenů, nebo jako prohlížeč rodokmenů načtených z formátu GEDCOM. Chybí mi také 

možnost vytvořený rodokmen někam uložit/exportovat, např. do již zmíněného 

standardizovaného formátu GEDCOM.  

 

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 dobře strukturovaná s kvalitní sazbou. Analýza je velmi 

stručná, leč z povahy práce dostatečná. Bylo by ale dobré zmínit relevantnější důvody volby 

databáze Neo4j, než podporu ve vybraném frameworku a to, že je to populární grafová 

databáze. Vývojová a uživatelská dokumentace je dostatečná.    
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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   Aplikace je stabilní a až na drobnosti uživatelsky přívětivá. Autorka vhodně 

využívá dostupných knihoven a technologií, které z velké části určují architekturu aplikace. 

Zdrojové kódy jsou dobře strukturované, ocenil bych však více komentářů.  

 

Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 12. června 2017 Podpis 

 


