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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:
Odevzdaná práce i implementovaná knihovna splňují body zadání.
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 není ideálně strukturovaný, jednotlivé kapitoly na sebe moc nenavazují. Pro pochopení chybí kapitola popisující
architekturu implementované knihovny. O tom, že knihovna je postavena nad komponentou CTRE, se čtenář dozví
mimochodem až v kapitole 5. Až v závěru je zmíněna skutečnost, že knihovna nevytváří jeden konečný automat, ale že
opakovaně zkouší všechny zadané regulární výrazy. Použitá knihovna CTRE není citovaná v literatuře. V práci se vyskytují
zkratky, které nejsou obecně známé (CTRE, CTLE, CNTTP, ...). Pro tyto zkratky chybí vysvětlení a chybí i přehled použitých
zkratek. Anglicky psaná práce obsahuje řadu chyb v gramatice a v některých formulacích.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (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:
Dodaná knihovna funguje podle očekávání, během krátkého testování jsem nenarazil na žádnou chybu. Kód knihovny je
řádně dokumentovaný v Doxygenu, je možná škoda, že vygenerovaná dokumentace není přiložena na dodaném CD. Mám
výhradu k pouze ke kapitole 6 (Testování), kde není uvedeno, jak vypadaly jazyky, pro které byly výkonnostní parametry
porovnávané.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

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:
Zadání i realizovanou knihovnu vnímám spíše jako proof-of-concept. Pro praktické nasazení by zřejmě musela být změněna
architektura knihovny tak, aby knihovna vygenerovala jeden konečný automat a zabránila tak opakovanému srovnávání
vstupu se všemi regulárními výrazy zadanými v pravidlech.
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:
V kapitole 6.1 (Benchmarking) na první pohled neodpovídá obsah tabulky a grafu. Je průměrně ANTLR4 pro daný vstup
pomalejší nebo rychlejší než Vaše knihovna?

Pro testování rychlosti byla zřejmě použita pravidla pro lexikální analýzu zdrojových kódů v C/C++. Přestože Vaše knihovna z
principu není optimalizovaná pro rychlost (opakované testování vstupu pro sadu regulárních výrazů), je podle textu rychlejší
než ANTLR4. Jak by dopadlo testování pro jiné jazyky, kde by například existovalo mnoho lexikálních elementů s dlouhým
společným prefixem?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

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:
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Samotná realizovaná knihovna by si zasloužila i lepší hodnocení. Celkové
hodnocení naopak zhoršuje méně kvalitní text práce.
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