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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání typu porovnejte výkon několika přístupů k určitému problému považuji za průměrně obtížné zadání

bakalářské práce.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno až na první bod zadání, kdy měl student nastudovat standardní implementace kontejnerů v

C++ a OCamlu. V práci se věnuje pouze implementacím C++. Toto opomenutí však nepovažuji za kritické.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce je sice vytištěna na cca. 33 stranách, ovšem informační bohatost některých stran je diskutabilní. Např. celá

kapitola 6 (tj. 8 stran) obsahuje nedostatečně popsané tabulky naměřených hodnot. Pokus o jejich interpretaci v
kapitole 7 je velmi povrchní a vůbec se neodvolává na konkrétní naměřené hodnoty v kapitole 6, která tak v práci
není vůbec použita. Stránky 6, 16, 18, 31 osahují 4 a více nadpisů, takže textu je na těchto stránkách minimum. 

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce má obvyklou strukturu. Rozsahy jednotlivých kapitol jsou na spodní hranici akceptace. Provázanost kapitol

je dobrá v úvodních kapitolách a zcela chybí ve stěžejních kapitolách popisujících návrh, implementaci a
experimentální vyhodnocení výsledků. Za největší prohřešek považuji nulovou provázanost 7. kapitoly
(Vyhodnocení) s prezentovanou teoretickou přípravou i experimentálními výsledky. Pochopitelnost práce je na
nízké úrovni i z jiných důvodů. Většina obrázků není dostatečně popsána, dosažené výsledky jsou dle technické
zprávy nereprodukovatelné (např. proto, že chybí popis prostředí, kde experimenty probíhaly), výsledky jsou
velmi špatně popsané, autor také sází na průměrné hodnoty bez toho, aby uvedl alespoň směrodatnou odchylku,
atd.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce je zpracována pomocí systému LaTeX, který se postaral o slušnou typografickou úroveň práce. I tak se

student nevyhnul několika málo prohřeškům (např. přetečení textu na str. 21, jednořádkové odstavce, atd.).
Jazykovou úroveň bych také označil za dobrou, i když práce obsahuje drobné chyby, zejména v interpunkci. 

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Na mnoha místech zejména kapitoly 2 není zřejmé, z jakých pramenů autor v daném odstavci/sekci čerpá.

Stejně tak není zřejmé, co přesně má autor na mysli formulací "standardní knihovna", na kterou se v hlavní části
práce často odvolává. Toto považuji za významný nedostatek práce. 

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Student dle zadání implementoval některé kontejnery. Výsledek lze přeložit a spustit, avšak nenašel jsem testy,

které by ověřovali správnou funkčnost implementovaných kontejnerů. 
8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup je na dobré úrovni a produkuje zajímavá data, jejichž využití však není v technické zprávě

dostatečně popsáno. Je tedy na uživateli, jak tyto výsledky uchopí.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaké anomálie mezi vámi získanými daty a teoretickou složitostí daných algoritmů jste pozoroval? 
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Středně obtížné zadání, které bylo v zásadě splněno. Kloním se k horšímu hodnocení zejména kvůli kvalitě

technické zprávy. Příliš krátký text se dle mého názoru dostatečně nevěnuje popisu a interpretaci výsledků. Za
velký  nedostatek také považuji prohřešky při práci s literaturou, kde zejména v úvodních kapitolách není zřejmé,
odkud student popisované informace získal.
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