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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.

Zadání práce je průměrně náročné, spočívající zejména v návrhu a implementaci softare dle zadaných požadavků.

Splnění zadání

Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.

Hlavní cíl práce (návrh a implementace komponenty pro výběr ze stromových dat) byl beze zbytku a výborně splněn. 
Výhradu mám ke splnění bodu 1b zadání – rešerše existujících REST rozhraní pro poskytování stromových dat mohla být 
detailnější a systematčtější. Student každopádně problém vyřešil vytvořením dostatečně obecného API tak, aby bylo možné 
jednotlivé druhy přístupu k datům pomocí REST rozhraní do komponenty v budoucnu implementovat.

Aktvita a samostatnost přii zpracování práce

Posuďte,  dz byl student během řešení zktvní,  dz dodržovzl dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně kon ultovzl z  dz
byl nz kon ultzce dostztečně připrzven. Posuďte schopnost studentz szmostztné tvůrčí práce.

Student byl aktvní, spolehlivý a samostatný. Student se pravidelně účastnil plánovaných setkání, na která docházel výborně 
připraven. Student beze zbytku prokázal schopnost samostané tvůrčí práce.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.

Student prokázal schopnost navrhnout, implementovat a otestovat softarovou komponentu v odpovídající kvalitě. K 
odborné stránce  mám jedinou výhradu týkající se přesnost  ormulací na různých místech textu. Např. Na straně 21-23, se 
sekce „5.4 Render algorithm“ odkazuje k algoritmu„Algorithm responsible  or rendeering drop-dotn menu tith optons“ v 
sekci 5.3 – očekával bych jednotnou terminologii, při čtení není zřejmé, zda se jedná o tentýž algoritmus.  Kapitola 5.4 by 
měla mít číslo 5.3.1, apod.).

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.

Práce je psána anglicky. Gramatcky v ní neshledávám významnějších chyb (drobné zde pomíjím).  Stylistcky se student ještě 
může zlepšit  – místy práce obsahuje příliš stručná či vágní vysvětlení, která neznalému čtenáři mohou bránit v porozumění, 
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1/2



POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.

Student pracoval s literaturou adekvátně, cituje dostatečně a rozlišuje svoji práci od práce ostatních. Po  ormální stránce by 
bylo vhodné seznam literatury zpřehlednit, mj. číslováním citací. U tebových odkazů by student měl uvádět datum, kdy na 
odkaz přistupoval. To, že „Introducton to Algorithms“ je odkaz na  citaci knihy mi z textu zřejmé nebylo – hledal jsem 
stejnojmenou kapitolu v textu práce. Re erence ‚group,2018‘ na str. 13 není moc in ormatvní.

Další komentářie a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.

Implementovaná komponenta je  unkční, škálovatelná s drobnými chybami, které nemají významný vliv na klíčové  unkce 
komponenty [1].
[1] htpss//github.com/lecbyjak/IntelligentTreeSelectCoomponent/issues

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. 
Student pracoval samostatně, reagoval na moje připomínky a byl schopen oponovat, když měl jiný názor. Jeho 
práce je odvedena kvalitně. Text práce je napsán srozumitelně, ale rešerše mohla být provedena pečlivěji. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasiikačním stupněm  
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