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1. Assignment comments
 Práce byla náročná, neboť vyžadovala studium cizojačné literatury a následné rozvíjení získaných znalostí.

Vyžadovala pečlivou a neustálou komunikaci s vedoucím. K takové komunikaci ovšem nedošlo a dojít nemohlo
neboť student byl mnoho měsíců v Rakousku na studijním pobytu přes Erasmus. Komunikovali jsme tedy zpravidla
telefonicky či elektronicky. Tento způsob komunikace měl své nepříjemné důsledky. Zejména vedl ke splnění
zadání pouze poněkud omezeným a zjednodušeným způsobem. Náročné a komplikované metody syntaktické
analýzy (např LL(k) analýza a její paralelní verze) nebyly do řešení zařazeny.

2. Literature usage
 Student získával studijní materiály a rady k řešení práce zpravidla telefonicky a elektronicky neboť byl na výše

zmíněném pobytu mimo ČR. Jeho aktivity v tomto ohledu byly nesystematické.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Student mne navštívil během 2014 asi 5x.  V období leden až červen 2015 komunikoval pouze telefonicky a

elektronicky neboť byl v Rakousku na pobytu Erasmus. V červenci mně navštívil jednou.  
4. Assignment finalisation
 Práce nebyla dokončena v dostatečném předstihu a její finální obsah byl konzultován jen zhruba. Teprve asi deset

dní před termínem odevzdání jsem dostal od studenta část práce, v které ovšem chyběly podstatné pasáže, např
úvod a závěr.

5. Publications, awards
 Žádná.
6. Total assessment satisfactory (D)
 Student získával materiály a informace k řešení práce hlavně telefonicky a elektronicky neboť byl mnoho měsíců

přes Erasmus v Rakousku. Jeho aktivity byly nesystematické a nepravidelné.  Celkově mne student navštívil asi
6x, což je velmi málo. Překvapivá je velmi malá osobní komunikace při dokončování práce, kdy se již z Rakouska
vrátil a tedy nebyl důvod k její absenci.  Práce nebyla dokončena v dostatečném předstihu a její finální obsah byl
konzultován jen velmi stroze během jediné  osobní konzultace asi týden před termínem odevzdání.

 

In Brno 10. August 2015
.................................
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