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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   Jedná se o poměrně rozsáhlou práci, ze které je zřejmé zaujetí studenta pro dané 

téma. Podstatným přínosem práce je opravdu reálná simulace chování robotů  bez nutnosti mít 

k dispozici potřebný hardware. Simulovaný robot se nemůže otočit na místě, zrychlit o více 

než … v jednom tahu, okamžitě zastavit apod. Velmi kladně pak hodnotím snahu studenta, 

demonstrovat použití svého systému pro výuku programování vytvořením jakési 

miniučebnice v příloze B „Výuka programování“. Bohužel nedostatečná pečlivost autora a 

jeho vyjadřovací nezkušenost použitelnost práce velmi znesnadňuje. Příloha B „Výuka 

programování“ rozhodně není vhodná pro samostudium začínajících programátorů, jak 

zamýšlel autor, ale spíš jako inspirativní text pro zkušeného učitele informatiky, který dokáže 

provést potřebné korekce.  

Součástí práce je demonstrace chování několika složitějších robotů v různých prostředích, s 

možností krokování jejich chování (aplikace Viewer), ale velmi chybí okomentovaný 

zdrojový kód těchto robotů. Také ovládání aplikace Viewer by mohlo být podstatně 

přívětivější, pokud by autor umožnil krokovat bitvu od vybraného okamžiku a nejen krok za 

krokem, což se nepříjemně projeví především při sledování situací v poslední části bitvy, kdy 

je nutné spouštět bitvu vždy od začátku nebo po jednotlivých(!) krocích se vracet od konce.  

V celé práci můžeme narazit na podobné „nedomyšlenosti“, jejichž dotažení by výrazně 

pozvedlo úroveň celé práce. Bylo by potřeba nevzít „první“ řešení, ale popřemýšlet o chvilku 

déle, přečíst a zkontrolovat text ještě nejméně jednou, provést ještě další testy aplikace, … 
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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   V uživatelské dokumentaci se projevuje nevyváženost hloubky popisovaných 

kroků. Na jedné straně se autor snaží vyjít vstříc i nezkušenému uživateli operačního systému 

a na druhou stranu vynechá popis kroků, které zvládne jen zkušený programátor. Například 

při podrobném popisu, jak vytvořit nový projekt ve Visual Studiu chybí úplně popis, kam má 

začínající programátor psát příkazy pro robota a přitom o pár stránek dříve je do detailu 

popsán postup pro kopírování souboru. Velmi nedostatečný je i popis spouštění a testování 

vlastních programů pro roboty a přitom jde o naprosto zásadní úkon.  

Další podstatnou vadou je nepečlivost při psaní textu. Popisované postupy se hemží chybami 

typu jiné jméno souboru (například str. 70 uveden název souboru RobotTemplate.zip ve 

skutečnosti Robot Application.zip), jiná cesta v adresářové struktuře(str. 69, 2. řádek), chybné 

číslování kroků postupu (str. 71), nejednoznačně popsaný krok, nedokončená myšlenka (str. 

71, závěr kapitoly A.4.1) atd. Odpovědi na některé své uživatelské otázky jsem musela hledat 

ve vývojové dokumentaci. Například i vysvětlení symbolů v grafickém znázornění bitvy se 

čtenář dozví ve vývojové dokumentaci a nikoliv v uživatelské (str. 65, obrázek 18). 

Uživatelská dokumentace je velmi špatně použitelná bez informací, které čtenář získá v 

ostatních částech práce. 

V celém textu práce je citelně znát nedostatečná korektura textu a to především v uživatelské 

části. V textu je nemálo překlepů a typografických chyb. 

 

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   Práci považuji za nedostatečně otestovanou v různých podmínkách a za různých 

situací. Ve chvíli, kdy mi autor práci osobně demonstroval, tak demonstrace proběhla bez 

problémů, ale jakmile jsem začala používat aplikaci bez asistence a pouze s podporou 

dokumentace, tak se aplikace jevila velmi nestabilně. Padala i v celku triviálních situacích a to 

i v případech, kdy jsem se neodchýlila od doporučeného postupu uvedeného v části „Výuka 

programování“.  Aplikace určená pro výuku programování musí být připravena na 

experimentování budoucích programátorů a musí být proto dostatečně robustní. 

Nedostatečnou stabilitu aplikace považuji za podstatný nedostatek celé práce. 

 

Celkové hodnocení Dobře Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Choose an item. 
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