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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce byla náročná, neboť zahrnovala studium gramatických systémů a jejich následné využití v syntaktické

analýze. S těmito systémy se studenti obvykle setkávají až v doktorském studiu
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno. V textové části práce však postrádám jakékoliv informace o testování implementované

aplikace (část bodu 6. zadání).
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu. Všechny její části jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Jednotlivé kapitoly technické zprávy na sebe vhodně navazují a jsou pro čtenáře dostatečně pochopitelné. 
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Z typografického hlediska je práce průměrná. Nejviditelnějším a nejčastějším problémem jsou jednopísmenné

předložky a spojky na konci řádků. Dále se v práci vyskytuje poměrně hodně různých překlepů. Po jazykové
stránce je práce mírně podprůměrná.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Výběr literatury je vhodný. Seznam zdrojů obsahuje 10 relevantních položek. Způsob jejich citování formou

indexu u nadpisu považuji za nevhodný, jelikož vyvolává dojem převzetí celé kapitoly. U obrázků 4.1 a 4.2 zdroj
zcela chybí.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Implementovaná konzolová aplikace je plně funkční. Zdrojové kódy jsou přehledné a dobře rozvržené. Drobnou

připomínku bych měl k formátu výstupu - V současné chvíli aplikace v případě přijetí zadaného řetězce vypíše
číselnou posloupnost pravidel, bohužel tato čísla přidá sama aplikace a ne uživatel. Proto bych uvítal i vypsání
celých pravidel. 

8. Využitelnost výsledků
 V práci jsou prezentovány nové modifikace gramatických systémů a jejich možnost využití při syntaktické

analýze.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práci vzhledem k výše uvedenému hodnotím stupněm C - dobře (75b). 

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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