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1. Zadání závěrečné práce.
Jednalo o středně těžké zadání. Toto zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student na práci průběžně pracoval a pravidelně docházel na konzultace. Na tyto konzultace byl
dostatečně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla hotová v dostatečném předstihu. Před odevzdáním student dodělával ještě některé
algoritmy a dodělával některé úpravy v textu. Obsah práce byl průběžně konzultován. Definitivní
odevzdanou verzi jsem však stihl přečíst jen zběžně, protože student ještě v posledních týdnech před
odevzdáním některé věci upravoval a doplňoval.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem diplomové práce je program, který implementuje několik různých algoritmů pro převod
regulárních výrazů na konečné automaty, ve kterém je možno tyto algoritmy z různých hledisek
porovnávat. Součástí aplikace je i možnost náhodně generovat regulární výrazy pro testování.
Program je funkční, i když by se mu určitě daly některé věci vytknout, například, co se týká jeho
ovládání či zadávání regulárních výrazů. Původně jsem také počítal s implementací některých dalších
efektivnějších variant implementovaných algoritmů či s implementací některých dalších odlišných
algoritmů. Tyto další algoritmy se již v daném čase implementovat nepodařilo, i tak si však myslím,
že student toho implementoval celkem dost a daný rozsah práce postačuje na obhájení.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jednalo se o práci implementačního charakteru. Práce nové poznatky nepřináší a nebylo to ani jejím
účelem. Vytvořený program umožňuje experimentovat s implementovanými algoritmy a případně by
mohl být v budoucnu rozšířen o další algoritmy.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student čerpal především ze tří článků, uvedených v seznamu literatury, ve kterých jsou popsány
různé algoritmy pro převod regulárních výrazů na konečné automaty. Citace jsou v textu používány
korektně.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce má solidní úroveň, ale přesto si dovedu představit, že některé věci mohly být udělány lépe.
Týká se to zejména textové části práce, kde popisy algoritmů asi nemusí být pro čtenáře, který nezná
původní články, zcela pochopitelné, ale připomínky lze mít i k výsledné aplikaci. Rovněž mohlo být
implementováno více algoritmů a experimentální porovnání různých algoritmů mohlo být
podrobnější. Vzhledem k tomu se tedy přikláním ke známce 2.

8. Otázky k obhajobě.
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