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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání práce je vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci, spíše méně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly víceméně odpovídají zadání práce a vzájemně na sebe navazují.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formálně je práce na běžné úrovni. V kapitole 4 se vyskytuje hodně vložených zdrojových kódů, které trochu

snižují čitelnost a celkový dojem z práce. Práce je psaná slovensky a tedy její jazykovou stránku nejsem schopen
posoudit.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Výběr studijních pramenů není příliš velký a drtivá většina z nich jsou online zdroje. V některých částech práce,

kde bych citace předpokládal, jsem je nenašel. Konkrétně např. kap. 2.3.3, 2.4 (kde se popisují prohledávací
metody). V tomto ohledu tedy musím konstatovat že práce s literaturou je podprůměrná.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Práce má celkem zdařilý realizační výstup kterým je knihovna a aplikace napsaná v jazyce Java. Zde konstatuji

že výsledná aplikace je funkční a velmi dobře použitelná vzhledem k zamýšlenému cíli (demostrační příklady pro
výuku). Zdrojové kódy jsou až na drobné výjimky (webová prezentace algoritmů v PHP) dostatečně
komentovány.

8. Využitelnost výsledků
 Práce má asi sloužit jako podklad pro výuku různých algoritmů v rámci výuky FIT. V tomto ohledu konstatuji že je

použitelná.
9. Otázky k obhajobě
 V textu vaší práce jsme nikde nenašel informaci o tom, jak přesně funguje "pseudokód" ve vaší aplikaci a

zda má nějaký funkční vliv. Můžete to prosím vysvětlit?
Testoval jste vaši aplikaci na jiném operačním systému než na systému Windows a pokud ano, s jakými
výsledky?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Celkově se jedná o průměrnou práci s méně obtížným zadáním které bylo splněno. 

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 29. května 2017
  .................................

podpis
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