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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Splnění bodu 2 není v technické zprávě prakticky vůbec zachyceno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Prezentační úroveň předložené technické zprávy není dobrá. Z předloženého textu není příliš jasné, co všechno

bylo součástí bakalářské práce. Špatně je popsána i analýza výsledků, zde není příliš jasné, co s čím bylo
porovnáváno. Seřazení kapitol také není zcela logické.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Z typografického hlediska se jedná o průměrnou práci. Jazykovou stránku práce si netroufám posoudit, protože

práce je psaná ve slovenštině.
6. Práce s literaturou 53 b. (E)
 Výběr studijních pramenů není nijak oslnivý a seznam použité literatury není příliš obsáhlý. Za největší prohřešek

však považuji to, že odkazy na použitou literaturu se objevují pouze do strany 11, avšak i nadále se v textu
objevují myšlenky, které byly s největší pravděpodobností odněkud převzaty. Seznam použitých studijních
pramenů také není seřazen žádným obvyklým způsobem.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup bakalářské práce je funkční, umožňuje generovat náhodné fylogenetické stromy, analyzovat je

pomocí existujícího algoritmu (tento nebyl předmětem bakalářské práce) a výsledky porovnat s analýzami
skutečných fylogenetických stromů. Součástí bakalářské práce jsou i výsledky provedených experimentů, které
ověřovaly správnost již existujícího algoritmu pro analýzu fylogenetických stromů.

8. Využitelnost výsledků
 V rámci bakalářské práce byla vytvořena aplikace, která slouží pro ověření spolehlivosti existujícího algoritmu pro

analýzu fylogenetických stromů. Jedná se o specifickou aplikaci, vytvářenou pro biology. Předpokládám tedy v
budoucnu její použití v praxi.

9. Otázky k obhajobě
 Byla již vytvořená aplikace použita biology pro jejich výzkum?

Jakým způsobem byly zvoleny hodnoty parametrů pro testování validátoru (uvedené v tabulce 5.1)? Proč
byly vybrány právě tyto hodnoty?
Existují nějaké dostupné nástroje pro simulaci evoluce znaků podél fylogenetických stromů?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Realizační výstup této bakalářské práce je dobrý. Horší celkové hodnocení je dáno především špatnou

srozumitelností technické zprávy a také opomenutím uvedení použitých literárních pramenů od strany 11 dále.
Bakalářskou práci proto hodnotím stupněm D.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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