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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání průměrné obtížné, které však studentka pojala ve studijní etapě velmi komplexně a seznam

sestudovaných metod přesahuje rámec Bc. studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání splněno, i když programová část poněkud netradičním způsobem, který se až příliš drží formální stránky

věci.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Logická úroveň a pochopitelnost pro čtenáře je na dobré úrovni, až na poznámky uvedené níže.
5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Po stránce jak jazykové, tak typografické vykazuje četné nedostatky. Za nejhorší prohřešek lze považovat změnu

názvosloví, kdy přechodem od jednoho zdroje ke druhému došlo i ke změně užitého názvosloví. Práce tak působí
až podivně, zejména i z důvodu uvedeného níže (Práce s literaturou).

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Vybrané prameny jsou dobré, ale jejich odkazování v textu je prakticky minimální. Některé části tak působí, jako

by byly převzaty bez úprav, i když to zřejmě není ten případ (viz výše změna názvosloví), přitom žádný odkaz se
nevyskytuje a v tomto směru práce nepůsobí dobře a může vyvolávat různé dojmy o původu textu. Dle rozhovoru
se studentkou se však patrně jedná "jen" o špatně odkazovanou literaturu a selhání při zpracování referenční
literatury a přepisu nastudovaných informací.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Program je funkční, ale prakticky nepoužitelný. Pro demonstraci ve výuce (jak je v textu práce slibováno) má

řadu nedostatků - nemá lexikální analyzátor, který sice nebyl explicitně zadán, ale dal by se považovat za běžnou
součást, výpisy jsou příliš strohé a vyžadují další explicitní znalost, kterou z programu nezískáme, apod. Zdrojové
texty neobsahují autora, i když je zřejmé, že se jedná a studentku.

8. Využitelnost výsledků
 Nové poznatky asi nejsou přítomny, ale po úpravě by se dala práce využít pro výuku, jako demonstrační nástroj.
9. Otázky k obhajobě
 V práci píšete o řešení problému expanze nonterminálu - výběru pravé strany přepisovacího pravidla, ale chyby

mohou nastat i uprostřed zpracování pravé strany při zpracování terminálu. Jak toto řešíte? Jak byste váš přístup
v tomto směru srovnala s ostatními?
Jak náročné by bylo, aby váš program přebíral definici rozkladové tabulky a pokračovací gramatiky/tabulky z
externího souboru?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce obsahuje jak kvalitní, tak velmi slabá místa, která se v součtu ale, dle mého názoru, eliminují, proto

hodnotím a spodní hranici C.
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