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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo prostudovat existující nástroje pro tvorbu Petriho sítí a možnosti exportu do vhodného

grafického formátu. Student měl na základě analýzy navrhnout a implementovat nástroj umožňující takové
vizualizace Petriho sítí, které je možné začlenit do jiných dokumentů. Náročnost práce považuji za standardní.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání považuji za splněné, drobnou výhradu mám k rozsahu splnění bodu 2, konkrétně zpracování různých typů

Petriho sítí. Aktuální implementace zvládá pouze P/T Petriho sítě.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň práce je na standardní úrovni. Text je často tvořen krátkými, spíše heslovitými odstavci,

patrné je to zejména v kapitole Závěr.
5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Formální a jazyková úprava práce je slabší, v textu práce se objevují nezvyklé slovní obraty, chybně umisťované

čárky ve větách, hned první věta úvodu hovoří o použití "lajky" místo "laiky".
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Výběr studijních pramenů koresponduje s tématem práce a je dostatečný. Zpracování citací v textu však

obsahuje chyby, mnohé odkazy na literaturu jsou chybně generované [??].
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizační výstup je funkční, generuje obrázky ve formátech pdf, svg a png. Drobnou výhradu mám k nepříliš

častému komentování zdrojových kódů. Implementace neumožňuje barvené Petriho sítě, přestože se o nich v
textu práce mluví.

8. Využitelnost výsledků
 Využitelnost výsledků práce je praktická, lze je využít pro prezentaci existujících modelů Petriho sítí bez nutnosti

jejich překreslení do vhodného formátu.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jakým způsobem se vaše aplikace vyrovnává s různými podobami PNML souborů, z kterých načítá

modely Petriho sítí?
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 V textu se zmiňují různé varianty Petriho sítí, implementace však umožňuje pouze práci s P/T Petriho sítěmi.

Implementace má řadu nedostatků, které student sám zmiňuje v kapitole 5.8. Student také implementoval
jednoduchý simulátor podmnožiny Petriho sítí, a to nad rámec zadání. Vzhledem k předchozímu to považuji za
nadbytečné plýtvání energií, která měla být využita na dotažení některých slabin implementace.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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