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1. Zadání závěrečné práce.
Jednalo se o náročnější zadání. Toto zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, aktivně a systematicky. Průběžně docházel na konzultace a na tyto
konzultace byl dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Program byl dokončen v dostatečném předstihu. Také text práce začal vznikat v dostatečném
předstihu a byl průběžně konzultován. Definitivní verze textu byla hotova až těsně před termínem
odevzdání.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Hlavním výsledkem práce je program, ve kterém jsou implementovány dva druhy analýz (analýza
intervalů a analýza živosti proměnných). Program je navržen tak, aby se dal snadno rozšířit o další
druhy analýz.
Implementace je na solidní úrovni a program je funkční. V některých ohledech by se program dal
určitě dále vylepšit a rozšířit (např. přehlednější zobrazení výsledků analýz, přidání dalších druhů
analýz, přidání dalších datových typů, možnost goto v řídícím toku, načítání argumentů z příkazové
řádky apod.), celkově však program i v současné podobě plně postačuje ke splnění zadání práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jednalo se o implementační práci, kde cílem bylo implementovat existující algoritmy. Práce nové
poznatky nepřináší a nebylo to ani jejím účelem.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité studijní prameny odpovídají charakteru práce. V textu jsou vlastní studentovy výsledky
zřetelně odlišeny od věcí přebíraných z literatury. Bohužel, student na některých místech v textu
používá poněkud nestandardní způsob zápisu odkazů na literaturu.

7. Souhrnné hodnocení.
S náročnějším zadáním se student vypořádal poměrně dobře. I když by se nějaké drobné výtky k
programu a zejména textu práce daly najít, celkově jsem se rozhodl práci hodnotit známkou 1.

8. Otázky k obhajobě.
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