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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 považuji za splněné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (C)
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:
Rozsahem textu je práce lehce nadprůměrná ( 50 stránek). Práce je přehledně členěna do obsahově vyvážených kapitol.

Nejprve zmíním věcné nepřesnosti, kterých se v práci vyskytuje několik:

 * V definici iracionality na stránce 9 by se mělo mluvit pouze o reálných "a", dle uvedené definice je jinak například
imaginární jednotka "iracionální". Dále se zde zmiňuje, že pi je "možné pouze aproximovat a nikoliv vyjádřit přesně". To je
jistě pravda v desítkové soustavě (o tom v textu ale není zmínka), ale ne nutně v jiné (např. o základu pi). Navíc jeho hodnotu
je možné vyjádřit přesně, taková vyjádření jsou i v této práci uvedena.
 * V definici aritmeticko-geometrického průměru (str. 27) se uvádí, že jde o průměr aritmetického a geometrického průměru,
což není pravda.
 * V komentáři k BBP algoritmu (str. 32 dole) se zmiňuje, že "k jeho implementaci není potřeba žádná knihovna pro práci s
vysokou přesností". To není pravda, od jistého okamžiku (pro dost vzdálené cifry) i pro jeho běh je potřeba počítat ve vyšší
přesnosti. Jeho výhodou pouze je, že i při implementaci i v obyčejných strojových číslech se lze dostat k velmi vzdáleným
cifrám.
 * V přehledu knihoven pro práci s čísly ve vysoké přesnosti mi chybí uvedení pod jakými licencemi je lze používat.

Typografická a formální stránka textu trpí několika systematicky se objevujícími neduhy (tj. pravděpodobně nejde o pouhé
překlepy): odkazy na části textu (jako sekce, tabulky, obrázky) jsou často psané v závorkách, jako kdyby šlo o odkazy na
rovnice (např. "V tabulce (1.1)" místo "V tabulce 1.1"); odkaz na literaturu bez mezery přilepený na slovo ve větě jako kdyby
šlo o odkaz na poznámku pod čarou; nezvládnuté vytváření odstavců se samostatnými matematickými rovnicemi (tj. za
rovnicí jako kdyby začínal nový odstavec, ale nezačíná, viz např. str. 21 pod rovnicí (3.13) nebo str. 22 pod rovnicí (3.16));
neošetření textu v samostatných rovnicích (kde pak řetězec "kde" je v podstatě vysázen ve smyslu k*d*e, chybí makro \text
nebo aspoň \mathrm). Dále je na práci patrné špatné nastavení dělení slov (vyskytuje se zde "matem-atik" na str. 5 naopak
nerozdělené přetékající "pětinásobně" na str. 6) a nepochopení rozdílu mezi spojovníkem a pomlčkou. Na druhou stranu je
potřeba ocenit přehledné diagramy a tabulky.

Po jazykové stránce je práce na poměrně dobré úrovni, ale vyskytuje se v ní několik poměrně fatálních chyb typu
"konvergence Leibnizovi řady", "pythágorovi věty", "pamět?vé složitosti" nebo "staří babiloňané".

Autor se v textu podrobně odkazuje na použité zdroje včetně původních článků. Seznam použité literatury je na bakalářskou
práci velmi obsáhlý, všechny položky v něm obsahují požadované údaje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (B)
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:
Přílohu tvoří C++ kód celé řady algoritmů pro výpočet Ludolfova čísla a program pro testování normality Ludolfova čísla.
Jedná se celkem o cca 1500 řádků kódu, bohužel velmi řídce komentovaného. To lehce snižuje jeho využitelnost například
pro výuku a podobné ukázky. Samotný program lze snadno zkompilovat a podle několika testů se chová tak jak má. Jako
nedostatek vidím nedotažené uživatelské rozhraní, při jeho spuštění bez parametrů vrací hlášku "Algorithm  was not found."
místo alespoň stručného návodu k použití.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (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:
Za hlavní výsledek považuji seznámení se studenta s několika různorodými metodami pro výpočet Ludolfova čísla a s
knihovnami pro práci s čísly v libovolné přesnosti. Práce je pak dále jistě využitelná dalšími zájemci o některou z těchto
oblastí.
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:
Narazil jste při rešerši algoritmů na některé, které by šlo efektivně paralelizovat? Které z uvedených způsobů výpočtu pi se
používají nejčastěji v posledních posunech znalosti desetinného rozvoje pi?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 85 (B)

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:
Práci navrhuji hodnotit známkou B (velmi dobře).

Podpis oponenta práce:


