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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Problematika interpretace OOPN je poměrně komplexní, proto zadání považuji za obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Problematiku vysokoúrovňových Petriho sítí student nenastudoval v potřebné míře detailů, takže návrh

a výsledná realizace nepočítá s některými situacemi, které mohou v modelech běžně nastat. Nebylo realizováno
zpětné navracení při zjišťování proveditelnosti přechodu.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text má 35 stran v LaTeXu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 K prezentační stránce mám následující výhrady:

Chyba v definici Petriho sítě. 
Fungování OOPN je popsáno velmi povrchně. 
Nesrozumitelné věty např. v sekci 2.2.8.
Zbytečně přepisovaná obecná fakta z učebnice, dokonce včetně příkladů (kapitola 4). Stačilo uvést
komentované odkazy a věnovat se raději problematice, která přímo souvisí s tématem práce. 
Vlastní práce začíná od strany 19 a je popsána poměrně stručně, očekával bych více detailů jak
v dokumentaci návrhu, tak i implementace.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Jazykově i typograficky práce nevybočuje z očekávaného standardu. Občas se objevují přetékající řádky přes

pravý okraj.
6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Výběr studijních pramenů je v pořádku, ale studiu vysokoúrovňových Petriho sítí měla být věnována výrazně větší

pozornost.
7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Realizační výstup je funkční až na zmíněný problém se zpětným navracením při testování přechodu.
8. Využitelnost výsledků
 Práci, speciálně její realizační výstup, lze použít jako východisko pro novou implementaci. 
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Hodnocení odráží obtížnost zadání i zmíněné nedostatky.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
oponent
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