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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Všechny body zadání byly splněny. Autor se v práci důkladně zabývá analýzou formátu SMILES a jeho možnostmi, nástrojem
CycloBranch, možnými databázemi relevantními k tématu a dalšími algoritmy a technologiemi. Na základě analýzy pak autor
navrhl a implementoval nástroj pojmenovaný BBDGNC naplňující stanovené požadavky. Nástroj je otestován a je také
umožněno nasazení pomocí Docker.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Text práce dobře popisuje analýzu, návrh, implementaci a testování vytvořeného nástroje a je srozumitelný i bez hlubších
znalostí chemie. Ačkoliv na sebe jednotlivé části práce logicky navazují dle vývojového cyklu SW, tak je tato návaznost občas
narušena nevhodným použitím času (např. již v úvodu se píše, že je aplikace BBDGNC vytvořená a co usnadní - to by se hodilo
spíše do závěru práce nebo použít budoucí čas). Dále bych vytknul nekonzistence v použití písma u chemických vzorců,
chybnou kapitalizaci u jmen (java, javascript, html, pubchem, github, ...), nekonzistence v psaní některých pojmů (např. open-
source), přetékání řádků/tabulek a další občasné typografické nedostatky. Některé formulace jsou občas nejasné/vágní, jako
například "Webové služby slouží ke komunikaci mezi externími službami" (zrovna sekce 2.8 představuje odskok do úplně jiné
tématiky od chemie a chemických DB). Informace převzaté z cizích zdrojů jsou řádně citovány dle citačních zvyklostí. Práce
obsahuje jen relevantní informace a žádné nejsou navíc.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Implementace nástroje BBDGNC je po technické stránce na vysoké úrovni. Kód je dobře strukturovaný a srozumitelný. Autor
si dal práci i s podpůrnými nástroji "kolem" projektu jako je spouštění testů na Travis CI, statický analýza kvality kódu či
vytvoření Dockerfile pro snazší nasazení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Výsledkem je webový nástroj BBDGNC (nevím zda takový název je úplně ideální) pro práci s molekulami, jejich vizualizací,
formátem SMILES a také pro práci s různými databázemi. Tento nástroj mohou snadno využít vědci z oblasti chemie a
biologie či studenti těchto oborů, kterým může usnadnit práci. Aplikace je nasazená a volně přístupná online.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
- Zkoušel jste pracovat i s jinými formáty než je SMILES (např. Molfile nebo SLN)? V čem je SMILES oproti nim vhodnější?
- Plánujete se sám podílet na dalším vývoji tohoto projektu?
- V závěru zmiňujete, že je plánováno přihlašování a registrace uživatelů. Jaké funkcionality tím uživatelé získají oproti
stávajícímu stavu nebo jde jen o omezení užití nástroje?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Vzhledem ke kvalitě vytvořeného nástroje a jeho reálné využitelnosti v praxi hodnotím práci i přes některé nedostatky v
písemné části jako výbornou.

Podpis oponenta práce:


