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1. Zadání závěrečné práce.
Cíle práce, tedy zadání, byly splněny a to vynikajícím způsobem. Zadání bylo nadstandardně náročné
jednak svým charakterem vývoje SW v rámci mezinárodní komunity vývojářů, a pak i astronomickou
tematikou a uživateli, což pro IT obor je vzdálená oblast poznání. DP souvisí s úspěšně dokončeným
GAČR projektem (MFF UK, FEI VŠB-TUO a Astronomický ústav Ondřejov). Práce je napsána
anglicky a má celkový rozsah 106 stran.

2. Aktivita studenta během řešení.
David byl aktivní po celou dobu řešení DP, pracoval aktivně a samostatně a konzultoval pravidelně s
dr. Škodou (externí konzultant specialista) i se mnou.

3. Aktivita při dokončování.
Díky Davidově průběžné práci nebylo nutné dokončovat sepsání konečné podoby DP ve stresu -
David měl plán postupu jak v implementaci, tak v sepisování textu DP, a tento plán plnil. Dokonce
zvládl navíc i sepsat výsledky do článku, který je přijat na mezinárodní konferenci, a to zvládnul
souběžně s dokončením a odevzdáním DP.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
David sepsal výsledky DP do článku, který je přijat na mezinárodní konferenci SIMS 2016, sborník
bude indexován nejméně ve Scopus. Výsledky Davidovy práce jsou součástí celosvětové distribuce
SPLAT VO.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové vědecké poznatky, jde o inženýrské dílo v oblasti aplikačního SW vyvíjeného v
rámci mezinárodní komunity vývojářů, dodržující protokoly a standardy Virtual Observatory.
Výsledky práce jsou součástí distribucí SPLAT VO, které jsou mezinárodní astronomickou
komunitou využívány v její rutinní praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité zdroje jsou kvalitní, validní z pohledu řešené problematiky a jsou aktuální. Jejich použití
odpovídá dobré citační praxi.

7. Souhrnné hodnocení.
Vynikanící inženýrská práce vytvořená v mezinárodním týmu, rozvíjející aktuální problematiku a
využívaná celosvětově v astronomické praxi. Výsledkem je i článek přijatý na mezinárodní
konferenci.
Doporučuji práci nominovat do ACM SPY 2016.

8. Otázky k obhajobě.
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