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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně až mírně náročné. Vyžaduje vytvořit kompletní řešení od tvorby překladače až po GUI.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce důkladně popisuje veškeré základy asembleru, čímž je lehce objemnější. Tím je ale zároveň připravena

pro pochopení i úplnými začátečníky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 89 b. (B)
 Práce je vhodně členěna, kapitoly na sebe logicky navazují.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je napsána typograficky vesměs správně, vyskytují se pouze drobné nedostatky. Pouze velká písmena u

jmen jednotlivých komponent působí zvláštně, zde by bylo vhodnější například použít kurzívu.
6. Práce s literaturou 30 b. (F)
 Student cituje pouze osm prací, které jsou ale pro práci relevantní. V textu se nenachází ani jedna citace, nejsou

tak dodrženy citační zásady. Z kontextu je patrné, které větší části jsou převzaté, ovšem už nikoli odkud.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Program je plně funkční. Řeší všechny základní instrukce a postupy. Jediná výtka z testování byla ke GUI

aplikace, což ale na funkčnost nemá vliv. Kód je málo komentovaný a chybí k němu dokumentace.
8. Využitelnost výsledků
 Jak již ze zadání vyplývá a bylo otestováno, výsledná aplikace by mohla být nasazena do výuky předmětu ISU.
9. Otázky k obhajobě
 Jak komplikované by bylo do zdrojového kódu aplikace přidat novou instrukci?
10. Souhrnné hodnocení 77 b. dobře (C)
 Aplikace je vytvořena kvalitně a robustně, přehledně obsahuje všechny části, které se při výuce programování na

strojové úrovni používají. Kvůli nesplněným citačním zásadám ale pozitivnější hodnocení snižuji na stupeň C
(dobře).

 

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

  
V Brně dne: 29. května 2019

 Semerád Lukáš, Ing.
oponent
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