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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  PCTgen – modul pro podporu analýzy software 
Jméno autora: Bc. Jan Lantora 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Miroslav Bureš, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Předložená práce splňuje všechny body zadání. Implementace a textová část diplomové práce vykazuje některé dílčí 
nedostatky, které jsou poprány dále. 
 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student aplikoval znalosti získané v předmětech týkajících se návrhu software a programování. Předložená práce odpovídá 
úrovni „dobře“. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text odevzdané práce splňuje svými náležitostmi a rozsahem požadavky diplomové práce. Vykazuje bohužel některé dílčí 
nedostatky, které zbytečně snižují jeho celkovou úroveň. Příkladem je grafické zpracování diagramů tříd na stranách 28, 
29, 30. Analytickou část práce bych doporučil rozšířit o dokumentaci případů užití navrženého a implementovaného 
modulu. Dále by bylo vhodné uvést přehledové schéma komponent, ze kterých se implementovaný modul skládá a jejich 
vzájemných vztahů. Instalační a uživatelská příručka je bohužel nedostatečná. Na textu práce naopak oceňuji 
strukturovanou rešerši existujících jazyků pro zápis UML schémat a pokrytí definovaných požadavků testy. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Použití citací je odpovídající. Při čtení práce jsem nezjistil porušení citační etiky. 

 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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 zručnosti apod. 
Dodaný kód implementovaného modulu je funkční, nicméně k jeho zprovoznění jsem potřeboval součinnost studenta. Pro 
funkčnost modulu je zapotřebí program GraphViz, který je potřeba instalovat lokálně na pracovní stanici. Spouštění 
rozšířeného programu PCTgen je v instalační a uživatelské příručce doporučeno přímo z vývojářského prostředí pro Javu. 
Uživatelské rozhraní aplikace je v některých funkcionalitách neintuitivní. To zbytečně snižuje kvalitu implementovaného 
modulu. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložené diplomová práce splňuje zadání a vyhovuje i po formální stránce. Vykazuje však některé dílčí 
nedostatky, které zbytečně snižují její úroveň a použitelnost implementovaného modulu. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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