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VÝCH KRITÉR
RIÍ
dání
Zad
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Hodnocení nároččnosti zadání závěrečné prá
áce.
Prááce měla spoččívat v implem
mentačně jedn
noduchých skrriptech (což se
e zdařilo), dále
e pak ve vhoddné organizacii množství
nam
měřených výssledků a jejich systematické
ém porovnání s teoreticky očekávanými
o
hodnotami, s pokud možno přehledným
m
shrrnutím.

Splnění zadáníí

splněnoo s většími výýhradami

Possuďte, zda přeedložená závěěrečná práce splňuje
s
zadáníí. V komentářři případně uve
eďte body zaddání, které neb
byly zcela
spllněny, nebo zd
da je práce op
proti zadání ro
ozšířena. Nebyylo‐li zadání zccela splněno, pokuste
p
se poosoudit závažn
nost, dopady a
příp
ípadně i příčin
ny jednotlivých
h nedostatků.
Pro
ovedená a přeedložená práce sestává ze zopakování
z
něěkterých záklaadních grafový
ých a algoritm
mických pojmů
ů na 8 stránkácch
tišttěné části a dáále ze 121 volání uniformníích volání skri ptů, které gen
nerují 121 uniformních obráázků grafů v tištěné
t
části a
jim
m příslušející data na disku.
Z pokynů
p
v zadání není podle všeho realizo
ováno porovnáání naměřenýých výsledků s teoretickým oočekáváním a rovněž
chyybí jakákoli aggregující inform
mace nebo přřehledy týkajíccí se naměřen
ných dat.
Nevidím ani požadovanou uživatelskou dokkumentaci, kt erá by umožn
nila další měře
ení, je nutno sstudovat zdrojjový kód
apllikace.
Graafy a výsledkyy měření dodaané v elektron
nické podobě jjako příloha se nezdají být kompletní.

Akktivita a samostatnost přři zpracováníí práce

E ‐ dostaatečně

Possuďte, zda byll student běheem řešení aktiivní, zda dodržžoval dohodnuté termíny, jestli své řešenní průběžně ko
onzultoval a zd
da
byll na konzultacce dostatečně připraven. Po
osuďte schopnnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Autorka si zapsaala tuto BP dvaakrát, při prvn
ním pokusu neestihla práci odevzdat,
o
ke konci semestruu již s vedoucíím ztrácela
ntakt, což asi přispělo k půvvodnímu nezd
daru. Při druhéém zápisu již s vedoucím dá
ále nekomuniikovala, což op
pět, řekl bych,
kon
do značné míry o
ovlivnilo koneečnou podobu
u práce. Autorrka schopnostt samostatné práce
p
má, to vvím z původníích konzultacíí,
u a pravděpod
dobně i posuddek oponenta.
jisttě ji však nevyyužila naplno, jak ukazují usstatní části to hoto posudku

dborná úroveeň
Od

D ‐ uspookojivě

Possuďte úroveň odbornosti zá
ávěrečné práce, využití znallostí získaných
h studiem a z odborné
o
literaatury, využití podkladů
p
a da
at
získkaných z praxxe.
Teo
oretická část ttištěné práce nedefinuje ně
ěkteré použitté grafové pojmy (stupeň, cesta, automoorfizmus), s jin
nými zachází
velmi volně názn
nakově (např ve výkladu o výpočetní
v
složžitosti), celém
mu dílu chybí nezbytná
n
abstrraktní precizn
nost.
ostí byla realizzována a proč.
Chyybí přehled, kkerá měření ktterých vlastno
Naměřené hodn
noty jsou před
dkládány v jednotlivých obr ázcích 5.1. až B.91. Krátké odstavce
o
obkllopují některé
é obrázky graffů
ěření. V 18‐ti případech texxt jenom slovvní formou oppakuje informace znázorněn
né na obrázcícch. Ve 103 přřípadech jsou
mě
mě
ěření předklád
dána bez jakéh
hokoli komentáře.
Popisky v textu p
práce hlásí, žee pokaždé měřření proběhloo na stovce graafů. V datech dodaných eleektronicky s BP jsou jen
upiny cca 30‐335 grafu o fixn
nim počtu vrccholů buď 1000 nebo 250. Není
N vůbec zře
ejmé, jak tyto soubory byly využity pro
sku
výp
počet a jak autorka díky jim
m došla ke svým
m výsledkům.. Navíc, skripty obsahují refference na ad resáře s grafyy, které s BP
dod
dány nebyly. JJe tedy velmi obtížné ověřit věrohodnosst předkládanýých výpočtů.
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eň, rozsah prráce
Formální a jazyyková úrove

E ‐ dostaatečně

Possuďte správno
ost používání formálních
f
zá
ápisů obsaženýých v práci. Po
osuďte typogrrafickou a jazyykovou stránkku.
Tištěná část prácce působí po stylistické
s
strá
ánce dojmem spíše nehotové pracovní verze. Obsahujje překlepy a neurčité
m korektorem (spell check) a je to citelněě znát.
forrmulace, evideentně neprošlla automatickým jazykovým
Výkklad je místy b
blízký kolokviáálnímu jazyku, což nepůsobbí kompetentn
ním dojmem.
Staandardní popisek u většiny obrázků grafů
ů závislostí je zzcela zkomole
ený.
Tém
měř systemattické používán
ní termínu „sp
pojitý graf“ míísto standardního „souvislý
ý graf“ je dalšíí výraznou nepozorností.
Rozsah práce je sice 77 stran, z toho ale po
ouze dvanáct stran obsahujje výklad (str. 1 ‐ 10) nebo ppokus o shrnu
utí (str. 11 a půl
m
strany 27), zbyteek je reprodukkce naměřenýých hodnot v jednotlivých měřeních.

c
Výýběr zdrojů, kkorektnost citací

D ‐ uspookojivě

Vyjjádřete se k akktivitě studenta při získávání a využíváníí studijních ma
ateriálů k řeše
ení závěrečné práce. Charakkterizujte výběěr
pra
amenů. Posuď
ďte, zda studen
nt využil všech
hny relevantn í zdroje. Ověřřte, zda jsou vššechny převzaaté prvky řádn
ně odlišeny od
d
vla
astních výsledkků a úvah, zda
a nedošlo k po
orušení citačníí etiky a zda jssou bibliograffické citace úpplné a v soulad
du s citačními
zvyyklostmi a norrmami.
Sezznam použitýcch zdrojů nadbytečně obsahuje 19 refereencí na jednotlivé stránky serveru
s
mathhworld.wolfram
m.com, zvlášťť
pro
o každou záklaadní vlastnostt grafu definovvanou v textuu práce. Systém
m těchto refe
erencí je zbyteečně přetížen
ný . Např. již
publikace [1] všeechny potřebn
né definice obsahuje a posstačila by. JInaak je práce s citacemi formáálně korektní, nehledíme‐li k
mu, že ne pokkaždé text BP reprodukuje přesně myšle nku obsaženo
ou v citovaném
m zdroji (napřř. kap. 2.5. a odkaz
o
[6]).
tom

Da
alší komentáře a hodnoccení
Vyjjádřete se k úrrovni dosažen
ných hlavních výsledků závěěrečné práce, např. k úrovnii teoretických výsledků, neb
bo k úrovni a
fun
nkčnosti techn
nického nebo programovéh
p
o vytvořenéhoo řešení, publiikačním výstupům, experim
mentální zručn
nosti apod.
Věttšinu kritickýcch vlastností předkládané
p
BP
B jsem alespooň letmo posttihl výše, snad to postačí.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLLASIFIKACE
Shrrňte aspektyy závěrečné práce,
p
které nejvíce
n
ovlivnnily Vaše celkkové hodnoccení.
Naměřené výsleedky, pokud see na ně můžem
me spolehnouut, jsou zajímaavé a pěkně ch
harakterizují vvýpočetní sílu zvolených baalíků
entovanými grrafy. To je hlavním přínosem předkládanné práce. Bohu
užel,
SaggeMath a Matthematica při práci s neorie
sysstematičtější a uživatelsky ohleduplný
o
systém pro zhoddnocení stávaajících a generrování dalších výsledků již autorka
a
nestih
hla
sesstavit, ač by to
o jistě nebylo nijak příliš náročné.

edloženou záávěrečnou práci hodnotím klasifikačnním stupněm
m E ‐ dostate
ečně.
Pře
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