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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Cílem práce bylo nastudovat Burrows-Wheelerovu transformaci (BWT) se zaměřením na
její  aplikaci  ve  vyhledávání  v  textu.  Součástí  práce je  i  implementace  vybraných
algoritmů v knihovně algoritmů a jejich otestování co do korektnosti. Zadání je dle mého
názoru středně náročné až náročnější.

2. Písemná část práce 99 /100 (A)

Text páce je po formální stránce na velmi vysoké úrovni, je čtivý a velmi dobře členěný do
logických celků, které jsou samy o sobě výborně informačně bohaté.

Text práce popisuje konstrukci BWT (a rekonstrukci původního řetězce z BWT) v naivních
verzích, které jsou ale z důvodu zaměření práce vhodnější a větší část textu tak může být
věnována vlastním algoritmům vyhledávání.

Velmi pozitivně  hodnotím počet příkladů,  které vhodně  doplňují text a umožňují čtenáři
lépe pochopit problematiku.

Kapitola  testování  popisuje  testy  korektnosti  implementace  (jednotkové  testy  a
integrační  testy),  ale  zároveň  obsahuje  i  měření  efektivity implementace  jednotlivých
algoritmů vyhledávání v závislosti na různých parametrech.

V textu jsem našel minimální počet nepřesností:
- V definici 2.14 v "delta(q1, a) = q2" by spíše mělo být q2 patří do delta(q1, a).
-  V  příkladu  výsledku  run-length  encoding  by  bylo  vhodnější  hodnotit  nikoli  délku



výsledného řetězce,  ale  počet  bitů  nutných k jeho uložení  v  porovnání  s  počtem  bitů
potřebných pro uložení vstupu.

3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

Nepísemná  příloha  ve  formě  implementace  BWT  a  algoritmů  vyhledávání  v
transformovaném textu je součástí knihovny algoritmů (ALT). Implementace spolupracuje
s ostatními relevantními implementovanými algoritmy a splňuje požadavky na začlenění
do hlavní větve. Implementace je řádně otestovaná.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 100 /100 (A)

Implementace  může,  a  předpokládám  v  budoucnu  bude,  sloužit  jako  referenční
implementace pro studijní účely (v souladu s filosofií knihovny).

5. Aktivita studenta

▶ [1] výborná aktivita
[2] velmi dobrá aktivita
[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Student byl velmi aktivní a celá práce byla vypracovaná v prakticky hotové verzi několik
týdnů před datem odevzdání.

6. Samostatnost studenta

▶ [1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost
[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Student  byl  celou  dobu  výborně  samostatný  a  celou  práci  vypracoval  téměř  bez
konzultací.

Celkové hodnocení 99 /100 (A)

Student vypracováním této bakalářské práce předvedl výbornou schopnost zorientování
se v rozsáhlejším projektu i  nastudování a implementace netriviálních algoritmů. Mám
jen  minimum  faktických  poznámek  k  textu  a  s  nepísemnou  přílohou  jsem  naprosto
spokojen. Závěrečnou práci hodnotím 99 body, tedy známkou A (výborně).



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

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.
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