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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň práce je průměrná. Kapitoly na sebe logicky navazují. Student v textu lehce popisuje

motivaci, ale hlavně se soustředí na postup implementace. Ten je podle mého názoru někdy až příliž detailní a
prospělo by zařazení obrázků, grafů a diagramů. Čtenář se v práci lehce ztratí, vzhledem k velkému množství
podkapitol třetí úrovně, které mají jen několik řádků. V práci chybí jakékoli znázornění výsledného výstupu např.
formou screenshotu.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Sazba práce odpovídá použití textového procesoru. Popisovaný algoritmus na str. 22 by mohl být vysázen jiným

stylem. V práci se občas objevují nespisovná slova, jinak je po jazykové stránce text v pořádku.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student cituje asi 8 on-line zdrojů, které by mohly být umístěny jako poznámka pod čarou. Třikrát se v citacích

objevuje jedna a ta samá položka. Jinak student v textu korektně oddělil svou práci od využití převzatých
algoritmů.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. V textu práce není zmínka o tom, jestli implementované dílo bylo

zveřejněno a jestli ho někdo využívá. Též chybí v textu i na CD alespoň několik ukázek vyrenderovaných PDF,
aby si čtenář či uživatel udělal představu o výsledku.

8. Využitelnost výsledků
 Realizovaný nástroj má šanci na použití v rámci komunity. Podle mého názoru se může jednat o celkem zdařilé

dílo, leč neviděl jsem žádný výstup.
9. Otázky k obhajobě
 * Můžete ukázat výstup vašeho nástroje a porovnat ho (vizuálně) s konkurenčními nástroji?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Student odvedl po implementační stránce nadprůměrnou práci. Bohužel toto lehce degraduje textová část práce.

Tedy celkově průměr.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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