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Složitost řešeného problému  
 nedostatečná - podprůměrná - průměrná - nadprůměrná - velmi nadprůměrná 
 
Hodnocení použitých metod řešení a odborných dovedností 
 nedostatečné - podprůměrné - průměrné - nadprůměrné - velmi nadprůměrné 
 
Student prokázal dovednosti spojené s realizací SW (analýza, návrh, testování) a byl schopný zapracovat 
požadované změny do existujícího kódu. 
 
V části věnované rozšíření textového jazyka bych očekával formální přístup k definici jazyka. Dále by bylo 
vhodné navržené rozšíření jazyka kriticky porovnat vzhledem ke kritériím použitým v rešerši jazyků. 
 
Z práce není patrné, jak je realizovaná validace provázanosti mezi požadavky, use-case, doménovým 
modelem a testy. Stručně je problematika propojení elementů modelů popsána v kapitole 5.3.2.2. Z popisu 
ale není jasné, jak je prováděna validace a jak provádět provázání např. mezi atributem třídy a požadavkem 
(zde by byla vhodná formální definice jazyka). Vzhledem k absenci implementace podrobného popisu 
požadavků a use-case scénářů je tato problematika navíc značně redukována. 
 
V tabulce 4.1 je uvedeno, že UML umožňuje modelování požadavků, což není pravda. 
 
V kapitole 1.2 je uvedeno, že jste postupoval iterativně, ale popsaný postup i skutečnost odpovídá 
vodopádovému přístupu. 
 
Text práce 
 nedostatečný - podprůměrný - průměrný - nadprůměrný - velmi nadprůměrný 
 
Úvodním kapitolám projektu mohla být věnována větší pozornost – více vysvětlení, co a proč je třeba udělat. 
Některá tvrzení by bylo vhodné podpořit odkazy na existující zdroje. 
 
Text práce obsahuje řadu typografických chyb. Zejména použití/absence mezery před čárkou nebo 
závorkou. 
 
V kapitole 3.2.1 chybí reference. 
 
Reference by se měly uvádět u prvního výskytu termínu v textu. 
 
Reference 23 není dostatečně definovaná. 
 
Formální náležitosti 
 nesplněny - splněny s výhradami - splněny  
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Přístup studenta 
 nedostatečný - podprůměrný - průměrný - nadprůměrný - velmi nadprůměrný 
 
Student pravidelně konzultoval a plnil průběžně zadávané úkoly.  
 
Otázky pro autora 
 
Míra splnění zadání 
 nesplněno - částečně splněno - splněno - práce nad rámec zadání 
 
Zadání je splněno, nicméně ne vše bylo realizováno v očekávaném rozsahu. Například chybí funkcionalita 
spojená s podrobným popisem požadavků a scénáři use-case. To by vedlo i na zesložitění problematiky 
textového modelovacího jazyka a validace požadavků. 
 
Dosažené výsledky a jejich přínos 
 nedostatečné - podprůměrné - průměrné - nadprůměrné - velmi nadprůměrné     
 
Závěr      
Autor práce rozšířil nástroj PCTgen o analytický modul, jak bylo požadováno v zadání. Analytické modely je 
možné definovat pomocí textového zápisu a následně vizualizovat. Toho je dosaženo s pomocí rozšířené 
knihovny PlantUML. Očekával jsem poněkud rozsáhlejší implementaci a rozsáhlejší a formálnější popis 
rozšíření jazyka. Silnou stránkou práce je návrhově-implementační část, která bude využita v navazujících 
projektech, naopak slabinou práce je textová část, které nebyl věnován dostatek pozornosti a není 
dostatečně zpracována a zkontrolována  
 
Na základě výše uvedeného práci hodnotím známkou:   
 

D - uspokojivě (uspokojivé s významnými nedostatky) 
 

 
 
 
 
 
V Praze dne 27. 1. 2016           

podpis vedoucího práce 


