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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti 
Jméno autora: Pavel Kuchař 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky (K13133) 
Vedoucí práce: Ing. Petr Novák Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra kybernetiky (K13133) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné, protože se jednalo tzv. „pouze“ o vhodné zobrazení již uložených / existujících dat. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo sice do velké míry splněno. Avšak představy vedoucího o zobrazení některých dat jakou jsou 2D matice a 
2D body byly poněkud rozsáhlejší. Rovněž v práci zcela chybí zobrazení 3D dat (matice / body v prostoru). Nedostatky jsou 
také v exportu dat, kde by bylo vhodné vybrat nejen oddělovače položek, ale také formát dat a zejména jaké položky budou 
nebo nebudou přítomny ve výstupním souboru. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Zde jdou velmi proti sobě dvě zcela odlišné věci a to „aktivita“ a „spolehlivost“ studenta. Student je (zřejmě) velmi aktivní a 
zebe sporu schopen zcela samostatné práce. Avšak studentova spolehlivost je na velmi nízké až odstrašující úrovni. Většinu 
práce student sice vytvořil zcela sám a „téměř“ ucházejícím stylem, ale bohužel bez potřebné konzultace s vedoucím. Což 
však není správný přístup pro řešení bakalářské práce. Zejména ne pro práci, na kterou se bude v budoucnu zcela určitě 
navazovat. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Text práce po odborné stránce není zrovna vzorový. Velká část je věnována popisu Univerzálního úložiště a použitému 
grafickému nástroji (.NET WPF), ale celkem malá část, z celkového rozsahu práce, se věnuje podrobnějšímu vysvětlení 
jednotlivých částí vytvořené aplikace. Zde má text práce velké rezervy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Až na pár maličkostí, lze text „pouze“ po jazykové stránce považovat za výborný. Zde nehodnotím jeho rozsah a odbornost 
jako v předchozím bodě. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
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Seznam zdrojů je řekněme na vhodné úrovni. Student nalezl potřebnou literaturu a tu v práci také zúročil. Vytknout lze však 
například absenci přesnějšího data platnosti / užití u všech uvedených WWW odkazů. Další podklady, které měl vedoucí 
připraveny, například pro zobrazení 3D dat, do seznamu však nebyly dodány z důsledku jejich nevyužití. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Jako vedoucí bych si představoval výstup práce trochu bohatší / rozšířenější, zejména o možnost zobrazení například 3D dat 
nebo větší variabilitu exportu dat. Rovněž text práce bych si představoval poněkud obsáhlejší (samozřejmě po odborné 
stránce), zejména část popisující způsob implementace pro pozdější návaznost na tuto práci. 
Toto se však přes velmi samostatnou aktivitu studenta, která zde byla spíše na závadu, nepodařilo uskutečnit. Student 
mnohdy i několik týdnů nereagoval na výzvy vedoucího a jako vedoucí jsem neměl ani možnost celkový text práce před jejím 
finálním odevzdáním zkontrolovat, což mě mrzí. Protože mám za práci studenta v podstatě zodpovědnost. 
Na druhou stranu i přes množství zde zmíněných nedostatků student tzv. „kus práce odvedl“. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Celkové hodnocení ovlivnily zejména tyto dva aspekty: 

- Skutečně velká vlastní aktivita a schopnost nastudování podkladů pro efektní tvorbu zadané aplikace 
(styly, templejty, grafy, …) – toto hodnotím velmi pozitivně 

- Mnohdy až nepochopitelná nespolehlivost studenta a nedodržení dohodnutých nebo i ke konci termínu 
vedoucím přímo stanovených podmínek – toto hodnotím velmi negativně 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 8.6.2015     Podpis: 


