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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější. Student se musel podrobně věnovat teorii formálních jazyků, překladačů

a numerickým metodám. V první části práce si student navrhl vlastní funkcionální jazyk a jeho interpret. V druhé
části práce se zaměřil na numerické výpočty a tvorbu přívětivého uživatelského rozhraní výsledné aplikace.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání práce jsou splněny. Student se v podstatné části práce věnoval především návrhu nového

výpočetního jazyka a implementaci interpretu. Díky tomu by měla jít výsledná implementace snadno v budoucnu
rozšířit.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je pro čtenáře čtivá, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navzájem navazují. Malou ukázku týkající se GUI

aplikace v příloze, bych přesunul do hlavní části práce.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je psána v českém jazyce v sázecím prostředí LaTex s minimálním množstvím překlepů a gramatických

chyb. Párkrát se v práci objevuje chyba začínající věty malým písmenem, zdvojení slov apod.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Literatura je zvolena vhodně k dané problematice. Vychází z aktuálních publikací a  internetových zdrojů. Vše je

v práci řádně citováno a odlišeno od vlastní práce studenta. Objevují se 4 citace wikipedie - doplnil bych zde
přesné datum citace a rozlišil anglickou/českou verzi (patrno pouze z URL). U publikace [4] je autor Jiří K.
(správně Kunovský J.) dále je publikace v angličtině, tedy i název by měl být v originálním znění.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výsledná aplikace je funkční. Uživatelsky je přívětivá. Umožňuje základní spuštění z konzole a obsahuje i

grafické uživatelské rozhraní. Vše je dobře dokumentováno. Dokumentace a nápověda je vytvořena v českém
a anglickém jazyce. Aplikace je zatím zaměřena především na výpočet obyčejných diferenciálních rovnic vyšších
řádů (počátečních úloh). Jsou implementovány 3 základní numerické metody - Eulerova, Runge-Kutta, Adams-
Bashford. V budoucnu je možnost aplikaci libovolně jednoduše rozšířit o další metody a matematické operace.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek práce by mohl být využit při výuce v předmětech VNV a IEL.
9. Otázky k obhajobě
 1. Podporuje Vaše aplikace práci s maticemi, například násobení matice a vektoru? Pokud ne, jak by bylo

složité toto rozšíření?
2. Obyčejné diferenciální rovnice (ODR) vyšších řádů řešíte metodou snižování řádu derivace, která vede na

soustavu ODR prvního řádu. Je možno zadat do Vašeho programu přímo tuto soustavu ODR prvního řádu?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Práce jako celek působí velmi pěkně. Z důvodu "nedotažení" některých věcí do precizní podoby hodnotím práci 

stupněm C. Doporučuji práci k obhajobě.

 

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

  
V Brně dne: 29. května 2019
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