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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

Zadání splněno.

2. Písemná část práce 80 /100 (B)

Práce  je  (na  BP)  dostatečného  rozsahu,  bez  zbytečných  částí.  Některé  části  by  však
zasloužily rozšíření,  např. by práce měla  být rozšířena  o nějaké zasazení  článku [1]  do
kontextu jiných publikovaných výsledků. Práce je logicky strukturována.

Velmi vítám volbu anglického jazyka. Práce je jazykově na dobré úrovni, jazykové chyby i
překlepy se sice občas vyskytují, ale ne v míře, která by čtenáře rušila.

Na  straně  7  autorka  píše,  že  neexistuje  lineární  algoritmus,  který hledá  jádra  řetězce.
Podle  mě  existuje  (Kociumaka,  et al.: A  Linear-Time Algorithm  for Seeds  Computation;
DOI: 10.1145/3386369).

Citování je v pořádku, ale u definic 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5 (aj.) není jasné, zda jsou přebrány z
jiného zdroje (pravděpodobně jsou, neboť se vyskytují i v [1]).

Tvrzení  z  sekce  4.2.1,  že  std::unordered_map má  O(1)  přístup si  zaslouží  upřesnění:
Konstantní  přístup je  v  průměrném  případě.  V  nejhorším  případě  však  může  být  až
lineární s počtem prvků.
V pseudokódu  algoritmu  8  je  použita  prázdná  množina  pro  inicializaci  fronty,  což  by
mohlo být přinejmenším  matoucí,  nicméně  to používá  i  původní  zdroj  ([14]).  Dále,  na
rozdíl od pseudokódu algoritmu 4 je zde jiná notace pro operace s frontou (pop, front, ...).



V kapitole  5  je  experimentální  vyhodnocení  doby běhu algoritmu. Nebylo vyžadováno,
určitě  je to plus, ale myslím si, že mohlo být popsáno (provedeno) precizněji. V kapitole
např. není popsáno co všechno je součástí doby běhu. Je to doba běhu celého programu,
nebo  existuje  někde  testovací  kód,  který  měřil  pouze  spuštění  algoritmu  s  různými
vstupy? Ze "zubů" v grafu mi také nepřijde (moje domněnka, nemám k dispozici metodiku
vyhodnocení), že by jednotlivé instance byly vícekrát testovány, aby se eliminoval tento
šum v datech. U grafů v této kapitole je také matoucí osa Y. Např. u Fig 5.1 naznačuje, že
doba běhu pro vstup délky 800 je (přibližně) 0.6 * 10^6 ms, což je velmi divný zápis. Neřekl
bych,  že  běh  algoritmu  trval  600  sekund.  Na  mém  srovnatelně  výkonném  stroji  celý
program doběhl za přibližně 100 ms.

Další drobné nedostatky:
- Přetékající anglický abstrakt nepůsobí dobře.
- V příkladu pod def. 2.4.2 (str. 13) je použita hvězdička pro násobení namísto \cdot.
- Zmíněná datová struktura std::dequeue v sekci 4.3.1.1 má být std::deque.
- typos: highligted -> highlighted (str. 11),  lenght -> length (str. 9,  13,  27,  31),  colum ->
column (str. 24), the the ceil (str. 26), "2,3 GHz" -> "2.3 GHz" (str. 35)
- effective -> efficient (str. 41)
- V sekci 5.1 je zmíněno, že kód byl kompilován s přepínačem "-DNDEBUG", který definuje
makro "NDEBUG", které se však v kódu nepoužívá.
- Fig. 5.1 nemá popsanou osu X.

3. Nepísemná část, přílohy 85 /100 (B)

Jako přílohu hodnotím přiložený zdrojový kód s implementací algoritmů.

Kód je  většinou na  dobré  úrovni.  Vítám  otestování  řadou jednotkových testů.  V celém
kódu bohužel není jediný dokumentační komentář. Co znamenají parametry s názvy "a" či
"b" tak vyžaduje chvíli pátrání. Stejně tak některé datové typy složené z různých kolekcí v
std.

Specifikace  argumentů  je  poněkud těžkopádná  a  neintuitivní  (stejně  tak kód,  který je
zpracovává), což je vidět už jen z celkem dlouhé dokumentace, kterou je nutné pročíst,
aby  se  dal  program  vůbec  vyzkoušet.  Je  škoda,  že  autorka nepoužila  nějaké  volně
dostupné knihovny k parsování  argumentů. Podle mě  by to značně  zjednodušilo kód a
ulehčilo práci. Stejně tak se daly využít i nějaké knihovny pro testování.

Celá  práce  se  sice  skládá  z  16  tříd,  jejichž  implementace  se  vyskytuje  pouze  v
hlavičkových souborech (.h) a jsou vkládány přes direktivu #include. Celý program je pak
překládán jako jedna kompilační jednotka.

Jako přílohu bych také očekával nějaký kód, kterým bylo provedeno měření v kapitole 5. V
kódu se vyskytuje třída pro generování  náhodných řetězců,  ale ačkoliv je její  deklarace
vložena do main.cpp, nikde se nepoužívá.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 90 /100 (A)

Pokud je mi známo, jde o první veřejně dostupnou implementaci algoritmů ze zadaného
článku.  Je  však  škoda,  že  algoritmy  nebyly  rovnou  implementovány  do  knihovny
stringologických  algoritmů  v  rámci  ALT  (https://alt.fit.cvut.cz),  kde  mohly  rozšířit  sadu
algoritmů pro problém hledání přibližných pokrytí, která se využívá v předmětu MI-AVY.



Celkové hodnocení 85 /100 (B)

Cílem práce bylo hlavně pochopení a implementace algoritmů hledání přibližných pokrytí
ze zadaného článku, který obsahuje netriviální látku pro bakalářské studium. V písemné i
programovací části se nachází určité nedokonalosti. Hodnotím 85 body, tedy známkou B.

Otázky k obhajobě

- Proč máte veškerou implementaci v hlavičkových souborech?



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. 52/2021, 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.

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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