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Cílem bakalářské práce Elišky Roubalové bylo navrhnout a implementovat aplikaci pro tvorbu 

diagramů (vývojových diagramů a konečných automatů) pomocí kresby na zařízeních s dotykovým 

vstupem. Prostředkem k realizaci byla poskytnutá knihovna rozpoznávače nakreslených diagramů.  

V dnes běžně používaných aplikacích pro design diagramů se stále používá klasické rozhraní, kde jsou 

symboly do diagramu přidávány metodou „drag and drop“. Využití kresby je stále velmi ojedinělé. 

Účelem práce bylo zprostředkovat uživateli možnosti pokročilého rozpoznávače diagramů a připravit 

uživatelsky přívětivou aplikaci, která by umožnila jeho praktické využití. 

Studentka provedla analýzu a jako primární platformu zvolila desktopovou aplikaci pro tablet PC či 

osobní počítač s tabletem. Jelikož je knihovna rozpoznávače implementována v jazyce C#, studentka 

zcela logicky implementovala celou aplikaci v jazyce C# a tím definovala operační systém 

MS Windows s frameworkem .NET. Jak správně v analýze zmínila, MS Windows má čím dál tím větší 

zastoupení i na mobilních zařízeních a aplikaci je tak možné nasadit i na tablety či chytré telefony, 

pokud je jejich příslušenstvím stylus. Dále studentka provedla rozbor potenciálního 

uživatele a předpokládá, že zájem o aplikaci budou mít převážně vysokoškoláci. V analýze mi trochu 

chybí rozbor dalších možností podoby aplikace jako je plug-in do existujících softwarů pro návrh 

diagramů či webová aplikace. 

Studentka pracovala samostatně a svou práci se mnou pravidelně jednou týdně konzultovala. Často 

přicházela se zajímavými nápady. Ze začátku bohužel nevěnovala práci dostatečné nasazení a strávila 

přiliš mnoho času návrhem grafického uživatelského rozhraní, které je ve výsledku celkem triviální. 

Nezbyl tak prostor pro ostatní aspekty práce a vyvstávající problémy v implementaci byla nucena 

řešit vždy tím nejjednodušším způsobem, který není často optimální. Zaroveň nevěnovala dostatek 

času ladění aplikace, ve které se tak objevují drobné chyby. Samotný text práce byla nucena psát na 

poslední chvíli, a já jsem tak neměl možnost jeho větší část před samotným odevzdáním vůbec 

přečíst a korigovat. 

Studentka se naučila programovat v jazyce C# a využívat možnosti tvorby grafického uživatelského 

rozhraní v MS Visual Studio a byla schopna analyzovat kód knihovny rozpoznávače, vytvořit vhodný 

interface a zasadit tak knihovnu do své aplikace. Navrhla grafické uživatelské rozhraní, které je 

přívětivé k práci na dotykovém zařízení. Je maximalizována kreslicí plocha, tlačítka jsou dostatečně 

velká se srozumitelnými ikonkami a nebyly použity prvky jako roletové menu, které se na dotykovém 

zařízení špatně ovládají. Studentka navrhla workflow aplikace, které se skládá ze tří kroků: a) kreslení, 

b) vizualizace výsledku rozpoznání s možností oprav, c) grafický výstup s možností změny grafického 

stylu a uložení diagramu do obrázku. Uživatel může přecházet mezi jednotlivými fázemi návrhu a 

diagram tak upravovat. Po přechodu zpět ke kreslení může uživatel diagram výrazně upravit a tím 

invalidovat obsah v pozdějších fázích návrhu. Studentka tento problém vyřešila zahozením všech 
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změn při přechodu zpět, na což je uživatel upozorněn. Je to přímočaré řešení, které ovšem zbytečně 

zahazuje některé změny jako například změny v grafickém stylu. Panel výstupní vizualizace umožňuje 

měnit velikost a pozici jednotlivých rozpoznaných symbolů a editovat jim přiřazený text. Pokud se 

ovšem hýbe se symbolem, šipky k němu napojené jej bohužel nenásledují. Jedná se o jeden ze 

zajímavých problémů, který při vývoji takovéto aplikace vyvstane. Na jeho řešení bohužel nezbyl čas. 

Uživatel tak musí napojení šipek korigovat ručně. Dále může uživatel měnit grafický vzhled (tloušťku, 

barvu, výplň) jednotlivých symbolů a písmo jednotlivých textových popisků. Hromadné označení 

symbolů bohužel není podporováno. Nakonec je možné diagram uložit jako obrázek, což je 

postačující základ. Je ovšem škoda, že aplikace neumožňuje například exportovat diagram do 

reprezentace v jazyku DOT, jehož analýze se studentka věnovala ve svém semestrálním projektu. 

Uživatel by tak měl možnost diagram importovat do dalších aplikací. 

Výsledná aplikace je stabilní a dá se použít pro tvorbu vývojových diagramů či konečných automatů 

kresbou. Aplikace však obsahuje následující drobné chyby či nedostatky: 

 Šipky konečných automatů vcházející do stejného symbolu, ze kterého vycházejí, zůstávají ná 

místě, pokud posunujeme náhled na diagram nebo zoomujeme. Poté nejdou označit. 

 Zoom se provádí vždy vůči levému hornímu rohu, a není tak možné korigovat, kam 

zoomujeme. Bylo by lepší, kdyby se zoomovalo za kurzorem myši. Jaké jsou možnosti ovládat 

zoom, pokud nemáme k dispozici myš? 

 Změna grafického stylu se projeví na samotném symbolu, ale v postranním panelu ne. Aby se 

tam změna projevila, je nutné symbol znovu označit. 

 Veškeré změněné hodnoty, jako je nastavení zoomu, hodnoty v postranním panelu, se 

neresetují při vytvoření/načtení nového diagramu. 

 Oprava rozpoznání nefunguje. Je to malá a snadno opravitelná chyba, která ovšem způsobuje 

nefunkčnost tohoto nástroje. 

Předložená práce dle mého názoru splňuje zadání, avšak kvalita provedení je nižší. Veškeré problémy 

týkající se implementace studentka řešila nejjednodušší cestou, což ne vždy přispívá k pohodlnému 

používání aplikace. Pokud jde o formální stránku textu práce, hodnotím jej jako srozumitelný, dobře 

strukturovaný, doprovázený řadou vhodných schémat a ilustrací jednotlivých prvků aplikace. V textu 

se nevyskytují téměř žádné chyby. Rozsahem je práce kratší, což je ovšem typické pro implementační 

úlohu. 

 

Na základě uvedeného hodnocení doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím 

ji znákmou D – uspokojivě. 

 

 

 

 

V Praze, den 5.6.2015              Ing. Martin Bresler 


