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1. Splnění požadavků zadání.
Student měl zadání vytvořit software pro statistickou analýzu dat primárně určenou pro lékařská
energometrická řešení. Čehož bylo asi dosaženo (není v práci zmíněno), nicméně některé body zadání
mohl student víc rozvinout.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Bakalářská práce je celkově vhodně strukturovaná, bez větších chyb, stejně tak označení citací. V
některých částech ovšem působí poněkud zmateně.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V prvních částech se student věnuje energometrickým měřením, statistickým metodám a teorií návrhu
softwaru, k této části nemám připomínek. Bohužel v části „Návrh softwaru“ rovnou přechází k popisu
ovládání výsledné aplikace, že v předchozí kapitole popisoval postup návrhu software „jakoby
zapomněl“. Stejně tak mi chybí celkový pohled na aplikaci ať vzhledově či funkčně. Student pouze
popisuje postup práce s programem. V části testování uvádí obrázky výsledných grafů pouze se
strohým popisem. Ani v závěru není jasně uvedeno, zda aplikace splňuje předpoklady a požadavky
zadání.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce neměla být zaměřena na přínos nových poznatků, student měl připravit aplikaci pro analýzu
dat, kterou budou používat lékaři. Zda aplikace plní svůj účel se bohužel z práce nedočteme.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student použil 11 zdrojů, které se vztahují hlavně k teoretické části práce. Citace z těchto zdrojů jsou
správně označeny.

6. Otázky k obhajobě.
Byla aplikace předána lékařům? Máte nějakou zpětnou vazbu?
Proč jste použil právě komponentu „ZedGraph“ pro zobrazování grafů? .Net Framework standardně
obsahuje komponentu „Chart control“ víte o ní? Tato komponenta v základě umí jak krabicový graf,
který jak píšete, jste si musel doprogramovat, tak i ostatní typy grafů, které jste použil.

7. Souhrnné hodnocení.
Student naprogramoval aplikaci umožňující statistickou analýzu dat z libovolných tabulek jakékoliv
MySQL databáze. V práci mi ale chybí několik, myslím si, důležitých věcí, a proto ji hodnotím jako
dobrou.
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