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1 Náročnost a další komentář k zadání

Hodnocení: 2 – náročnější
Zadání hodnotím jako náročnější. Práce zahrnuje analýzu problému, návrh aplikace pro

simulaci a implementaci aplikace.

2 Splnění zadání

Hodnocení: 1 – splněno
Výsledná implementace splňuje zadání.

3 Rozsah písemné zprávy

Hodnocení: 1 – splňuje požadavky
Písemná zpráva splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Všechny části písemné

zprávy jsou informačně bohaté a většina je pro práci nezbytná. Výhrady mám ke kapitole
2.2, která mi v práci připadá zbytečná.

4 Věcná a logická úroveň práce

Hodnocení: 60 bodů D
Práce je přehledná a dobře čitelná.
V práci jsou některé věcné nedostatky. Čtenář alespoň přibližně pochopí smysl práce až

v kap. 2.4, ačkoli již předcházel Abstrakt a Úvod.
Nejzajímavější částí práce je simulátor. V práci však zcela chybí jasné požadavky na něj

kladené. Průzkum konkurenčních řešení se vůbec nezaměřuje na funkcionalitu techto řešení.
Analýza v oblasti simulátoru je z mého pohledu sotva dostatečná.

Pro implementaci autor zvolil jako omezení požadavek na FullHD rozlišení monitoru.
Pro implementaci aplikace daného typu mi toto omezení připadá zbytečné (jedná se pouze
o zobrazování textů s doprovodnými obrázky). Navíc autor implementaci provedl takovým
způsobem, že je na zařízeních s menším rozlišením zcela nepoužitelná.



Uživatelská zkušenost s aplikací je velmi špatná a aplikace je na hranici použitelnosti.
Nekvalitní je i obsah aplikace. Překvapuje mne, že aplikace neumožňuje uživatelskou změnu
obsahu.

5 Formální úroveň práce

Hodnocení: 90 bodů A
Práce obsahuje zanedbatelné množství chyb a překlepů. Autor občas používá zbytečně

složitá souvětí.

6 Práce se zdroji

Hodnocení: 80 bodů B
Seznam zdrojů je správně citovaný, ale chudší.

7 Hodnocení výsledků, publikační výstupy a ocenění

Hodnocení: 55 bodů E
Autor vytvořil jednoúčelovou aplikaci s minimální možností změny obsahu. Vzhledem ke

zvolenému omezení není možné aplikaci spustit ani na řadě současných notebooků.

8 Komentář o využitelnosti výsledků

Aplikace je v současné podobě nepoužitelná. Vzhledem ke své funkcionalitě nebude možné
uživatelsky doplňovat a modifikovat obsah.

9 Celkové hodnocení

Práce splňuje zadání.
Celkově se jedná o práci průměrnou a její praktické použití je omezené.
Textová část práce je velmi dobrá až výborná, ale implementace je na hranici akcepto-

vatelnosti.
Není snadné posoudit kvalitu implementace, protože v práci nejsou uvedeny požadavky

kladené na nejzajímavější část implementace - simulátor.
Práci hodnotím 59 body (E – dostatečně).

10 Otázky k obhajobě

• Proč autor vytvářel část aplikace vysvětlující základní pojmy a část s testem? V čem
je tato funkcionalita lepší například oproti používanému Moodle?

• Z mého pohledu by simulátor mohl být podobný textovým adventurám. Proč se autor
u tohoto typu her neinspiroval?
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