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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem diplomové práce bylo analyzovat problematiku automatického rozmístění uzlů hierarchických vývojových 
diagramů kde jednotlivé uzly jsou seskupeny do bloků a navrhnout a implementovat algoritmus, který bude 
schopen automatické rozmístění uzlů takových diagramů provést. Implementace měla být provedena v rámci 
aplikace Ideal Graph Visualizer (IGV) kde měl být stávající algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických 
vývojových diagramů nahrazen algoritmem novým, který minimalizuje změny v rozmístění uzlů při zobrazení 
pouze části vývojového diagramu. Zároveň mělo být provedeno porovnání výsledků stávajícího a nového 
algoritmu. 
 
Splnění zadání splněno  
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. 
Autor práce splnil zadání v plném rozsahu. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Autor práce řešil problematiku spojenou s diplomovou prací prací aktivně, samostatně a svou práci se mnou 
pravidelně konzultoval. Přístup autora k řešené problematice byl systematický a pečlivý.  
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití 
podkladů a dat získaných z praxe. 
Práci hodnotím z hlediska odbornosti jako výbornou. Mám výtku k tomu, že v textu práce je analýza popsána 
příliš stručně a není příliš motivována požadavky uživatelů. Na druhou stranu jde dle mého názoru návrh 
algoritmu, který z analýzy vychází, správným směrem. Implementace algoritmu a jeho integrace do IGV je 
vynikající a funkční. Výsledky testování na reálných příkladech grafů ukazují, že implementovaný algoritmus 
dosahuje v řadě případů lepších výsledků než stávající algoritmus v IGV. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou 
stránku. 
Text práce je dobře strukturovaný. Oceňuji, že text práce je psán v anglickém jazyce. Text práce je však dle 
mého názoru příliš stručný, to platí zejména pro kapitolu Analysis kde jsem očekával detailnější analýzu dané 
problematiky. 
 
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. 
Autor práce využil literaturu dodanou vedoucím práce. Další odbornou literaturu samostatně vyhledával a uvedl 
ji v seznamu literatury na konci práce. Z textu práce je na literaturu korektně odkazováno. 

 



 
 
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 zručnosti apod. 
Žádné. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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