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1. Zadání závěrečné práce.
Práce byla koncipována jako náročnější, neboť bylo třeba porozumět speciálním kompresním
metodám a struktuře DNA. Zadání bylo splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, od zadání práce a předání série článků jsem jej neviděl ani o něm
neslyšel. Jedinou konzultaci jsme měli na částku července, tedy pár dní před odevzdáním.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla zadána v roce 2012 a odevzdána byla v roce 2014 ve pozdějším termínu. Práci jsem viděl
na začátku července, kdy jsem zmínil několik připomínek avšak na větší zásahy už nebyl čas.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je text a vlastní navržený kompresní algoritmus. Text je zejména velmi pěknou
příručkou existujících algoritmů avšak jen do roky 2004, neboť student již nehledal další zdroje,
kromě těch, které jsem mu poskytl, což je velká škoda. Vzhledem k času, který na práci student měl,
mohl průzkum existujících algoritmů být o dost obsáhlejší, neboť v posledních letech bylo
představeno několik velmi účinných algoritmů.

Vlastní kompresní metoda sice dosahuje lepší efektivity než naivní metody, nebo i standardní
univerzální kompresní programy, avšak dosahuje horších výsledků než kterýkoliv zmíněný
algoritmus pro DNA. Vzhledem k tomu, že student věděl, jaké metody dosahují dobrých výsledků,
mohl věnovat více času a zejména si pohrát s lepším statistickým modelem, zpracovat reverzní
výskyty i nepřesné shody apod.

Implementovaný program plně odpovídá textovému popisu a je funkční.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.

Práce shrnuje dosavadní výsledky na poli komprese, i když jen do roku 2004. Výsledky mohou být
využity v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou zvoleny vhodně k tématu práce a jsou i citovány. Vlastní myšlenky jsou jasně
odlišeny.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je celkově dobrá a existující metody jsou zpracovány velmi pěkně a pečlivě. Vlastní algoritmus
také není špatný, ale bohužel, i s přihlédnutím k času kterým na práci byl, ji vidím jako promarněnou
příležitost a hodnotím jen jako velmi dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
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