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Předkládaná bakalářská práce je součástí projektu uživatelsky rozšiřovatelné databáze prostých 
neorientovaných grafů graphs.felk.cvut.cz, která má sloužit ke studiu teorie grafů. S autorem na 
projektu spolupracovali v rámci svých bakalářských prací další dva studenti FEL ČVUT, kteří 
vytvářeli převážně  uživatelskou nadstavbu projektu.    
 
Autor předkládané práce na své části projektu pracoval od začátku systematicky a svědomitě, 
jednotlivé úkoly specifikované v zadání splnil v předstihu. Jeho aplikace je plně funkční, 
spolupracuje s uživatelskou nadstavbou databáze a je možno ji běžně využívat. Během zkušebního 
provozu jsem neznamenal s aplikací žádnou potíž. 
 
Podstatným požadavkem na aplikaci byla její rozšiřovatelnost. Zadání výslovně požadovalo 
rozšiřitelnost co se týče možností ukládání  a výpočtů dalších grafových vlastností, které  v databázi 
dosud registrovány nejsou. V celém projektu je SageMath hlavním balíkem, pomocí nějž se provádějí 
výpočty. Tento balík ale, podobně jako kterýkoli jiný balík, je omezen tím, že v nepokrývá všechny 
známé grafové vlastnosti a nejspíše ani v budoucnu je pokrývat nebude. Autor proto nad rámec 
zadání konstruoval svou aplikaci tak, že umožňuje jednotným způsobem integrovat jakýkoli hotový 
SW nástroj pro počítání libovolné grafové vlastnosti, at už v databázi registrované nebo přidané 
později.      
 
Další částí aplikace nad rámec zadání je integrace zobrazovacího programu Graphviz, pomocí nějž 
aplikace generuje diagramy grafů zobrazované v uživatelském rozhraní. Autor také připravil seznam 
význačných pojmenovaných grafů i s jejich diagramy, které budou využity později v projektu.    
 
Závěrečnou část zadání, která požadovala zhodnocení časově náročných výpočtů, splnil autor také. 
Ukázal, že rychlost výpočtu jednotlivých  grafových vlastnosti se značně liší v závislosti na volbě 
výpočetního SW, a že tedy nelze mechanicky upřednostnit žádný z nich. 
 
Tištěná část práce je provedena pečlivě a přehledně, zachycuje všechny důležité aspekty 
implementace i testování. Text je proložen značným množstvím ukázek a příkladů kódů vzatých 
přímo z implementace, což usnadňuje čtení a vhodně ilustruje probíraná témata.  Autor text práce 
napsal anglicky a nakolik mohu soudit, jeho angličtina je na dobré technické úrovni.    
 
Celkový dojem z práce mám velmi dobrý, je znát že autor si dává záležet, aby odvedl solidní výkon,  
a to se mu také daří. 
 
Předloženou  bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: A  Výborně. 
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