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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:
Práce se zabývá představením stringologického problému vyhledávání přesných i přibližných jader řetězce a algoritmů
řešících tento problém. Dále je implementuje do Algoritmové knihovny (ALT).

Zadání bylo splněno bez výhrad.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
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:
Textová část práce shrnuje poznatky a algoritmy ze stringologické oblasti, která se věnuje hledání jader řetězce. Celkem
logicky provádí čtenáře problémem hledání jader.

Čtení kapitoly 2 je však velice obtížné, neboť je to jen soupis 44 definic bez jakéhokoliv spojovacího textu a hlavně bez
příkladů. Na tyto definice není odkazováno. Příklady na pojmy, které jsou základem této práce (např. jádro, pokrytí), se dají
nalézt až v kapitole 3. Nenašel jsem použití definic 20 a 22, definice 40 je spíše algoritmem.
Na začátku kapitoly 3 by text by klidně snesl i nějaké lehké připomenutí a příklad k problému pokrytí, vzhledem k tomu, že se
o něm na začátku mluví. Dále se zde operuje s nezadefinovaným pojmem "prostřední část řetězce", z kontextu se dá
víceméně odvodit o co jde, ale z počátku není jasné, zda prostřední část řetězce může také začínat/končit s řetězcem.

"Trace" jednotlivých proměnných v algoritmech pro ukázkové vstupy hodnotím kladně.

U všech vizualizací konečných automatů chybí grafické či alespoň textové znázornění počátečních stavů.

Z 9 citovaných zdrojů s teoretickou částí práce souvisí jen 2 (a to [2, 3], možná se dá počítat i [5]). Ostatní jsou odkazy na web
Algoritmové knihovny a souvisejících technologií. Oba zdroje ale jsou pro tuto práci dostatečné.
Neuškodilo by ale provést alespoň malou rešerši v úvodu na téma existujících článků o problému hledání jader (a
příbuzných).

Experimentální testování v kap. 5.3 by si zasloužilo vyhodnocení nad větší množinou dat (jak je zmíněno v textu), a také
delšími řetězci. Pokud se již dělá experimentální měření času, bylo by vhodné také porovnání s implementací z [3]. Dá se sice
očekávat, že [3] bude efektivnější (viz text na str. 14), ale bylo by užitečné zjistit jak podstatně. Kód měřících skriptů a
výsledné časy v grafu naznačují, že měření bylo pravděpodobně prováděno v ALT zkompilovaném bez optimalizací.

Typografické či jazykové chyby, jako například nesmyslný tvar věty, nebo chybějící nezalomitelná mezera, se vyskytují jen
zřídka. Citace po poslední větě odstavce častěji.

Další drobné poznámky:
- Kapitola 3 je dosti obsáhlá na algoritmy, některé se bohužel i vyskytují i o několik stránek později, než jejich první zmínka,
což lehce ruší při čtení.
- V příkladu na konci podkapitoly 3.2 (str. 20) je znázorněno, že faktor 'bx' řetězce s1 je pokryt řetězcem  'aa' s chybou max 1,
zde to ale musí být 2. V řetězci w1 to je ale vyznačeno dobře.
- Obrázky 4.1 a 4.2 by měly být spíše vektorové.
- Odkazy "Algoritmus (i)" jsou zvláštní.
- Nekonzistence ve velkých písmenech v odkazování - "Algoritmus" vs "obrázek".
- Práce konzistentně překládá anglické pojmy (i ty známé, jako např. border, apod.) do češtiny. Anglické názvy těchto pojmů
jsou ustálené ve standardní literatuře a bylo by vhodné je v textu alespoň zmínit, neboť se používají i v názvech funkcí a
parametrů v algoritmech, které jsou jen anglicky.
- V abstraktu a na str. 38 nekonzistentně "Algoritmická" knihovna namísto "Algoritmová".
- Občas je na parametry odkazováno česky (omezenost, kap. 4.5) občas anglicky (restricted, kap. 4.7). Ke konci práce se v
textu občas objeví i anglické nepřeložené pojmy, jako například "namespace" (str. 32 a 41).
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:
Jako nepísemnou část hodnotím zdrojový kód implementace daných algoritmů v ALT. Kód vypadá čitelně, existují k němu
dokumentační komentáře. Vytvořené testy dávají smysl a procházejí. Kód je vhodně zaintegrován do knihovny. Vítám snahu
o neduplikovaný kódu jednotlivých algoritmů. Žádné podstatné výhrady k implementaci nemám, následující připomínky jsou
spíše drobnějšího rázu a v klasickém SW vývoji by se odladily při code review.

 - Nevidím důvod pro vytváření nového aliasu using Str<T>=std::vector<T> v globálním namespace. Jeho použití je, pokud
dobře koukám, jen pro metody size(), at() a push_back(), což jsou operace, které umí i typ string::LinearString<T>, který by se
zde asi hodil více z hlediska sémantiky. Pokud by bylo potřeba něco více, vždy se dá navrhnout nové operace s
string::LinearString<T>.
 - V implementovaných lambda funkcích zde není nutné explicitně uvádět návratovou hodnotu pomocí "-> type".
 - Některé části kódu by šly zjednodušit použitím funkcí z <algorithm>.
 - Konstrukce typu 'if (cond) return true; else return false;' jsou přinejmenším zbytečné. V textu je sice zmíněné, že je snaha
přepisovat algoritmy co nejvíce podobně pseudokódům z práce, nicméně v takovýchto triviálních případech to opravdu není
potřeba dodržovat.
 - V unit testech jsou často zbytečně vytvářeny proměnné, které jsou využity jen jednou.

Historie ve verzovacím systému (git) je poněkud zmatená. Například na vrcholu vývojové větve je zvláštní merge commit,
který nic nemerguje. Některé commity obsahují i jiné věci, než jsou anoncovány v commit message, což ztěžuje orientaci v
historii. Jiné commity zase do repozitáře zanáší nastavení autorčina IDE. Očekával bych před odevzdáním nějaký rebase,
který commity přeskládá/pospojuje tak, aby lépe odpovídaly jednotlivým krokům implementace a nezůstávaly tak v historii
"not tested" (tj. wip) commity a dalo se v ní lépe orientovat.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

92 (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:
Implementace algoritmů pro hledání jader je jistě zajímavým rozšířením pro Algoritmovou knihovnu, které bude využitelné
hlavně ve výuce (zde hlavně předmět MI-AVY). Vytvořené dílo bude (po menších změnách, viz předchozí bod hodnocení)
zakomponováno do hlavní větve Algoritmové knihovny.
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 kap. 3.1.1 (str. 16) zmiňujete využití rekurzivního DFS oproti BFS. Jak je zaručeno, že pro velké (hluboké) automaty
nedojde paměť na zásobníku? Očekával bych, že řetězce z oblasti bioinformatiky, které zmiňujete v úvodu, budou značně
dlouhé a tedy i jejich indexovací struktury budou velké.

- V kapitole 5.3 experimentálně měříte závislost výpočetního času na maximální povolené Hammingově vzdálenosti. V textu
dedukujete, že závislost není čistě lineární, ale že to nemůžete vyloučit z důvodu relativně krátkého řetězce. Zkoušela jste
měření i na delších řetězcích?
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:
Studentka splnila všechny body zadání. S nastudováním netriviálních algoritmů i jejich implementací si poradila dobře.
Textová část je věcně v pořádku, zasloužila by si však o něco více péče.

Práci jako celek hodnotím celkově ještě 90 body, tedy známkou A (výborně) a doporučuji k obhajobě.

Podpis oponenta práce:


