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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání bakalářské práce bylo náročné, neboť spočíval v nastudování nepříliš dobře popsané
kompresní metody a její implementace. Zadání vyžaduje znalosti překračující bakalářskou úroveň
znalostí. Zadání bylo splněno ve všech bodech a bude dále rozšířeno v rámci magisterského studia.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studen pracoval na bakalářské práci po celý rok studia. Pracoval samostatně a pravidelně docházel na
konzultaci dalšího postupu na kterých byl vždy byl připraven.

3. Aktivita při dokončování.
I ve fázi finalizace student pravidelně docházel a text práce konzultoval do samého konce. Všechny
připomínky byly zapracovány a výsledný text je na vysoké úrovni.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem bakalářské práce je plně funkční aplikace a text. Textová část je rozdělena mezi
teoretickou a praktickou část a je jasně vymezena vlastní práce studenta od převzatých částí. Text
popisuje všechny aspekty tvorby programu a řešení zadaného problému. Experimentální část ověřuje
funkčnost programu nad standardními kompresními korpusy. Program je plně funkční a efektivně
navržený. Z pohledu na zdrojový kód je jen škoda, že je řešen jako statistické metody, ale není to
velký problém. Celkově je v programu implementována kromě standardní verze algoritmu také
několik dalších variant, navržených studentem. U všech variant je pak možné nastavit všechny
parametry algoritmu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
V práci je kromě originální metody implementováno i několik modifikací, které byly navrženy
studentem, a které se ukazují efektivnější než je původní varianta. Tyto nebyl dříve popsány v
literatuře. Program bude dále rozvíjen v magisterském studiu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Celkově práce využívá 8 zdrojů. Tyto jsou v práci řádně citovány a vlastní přínos je řádně odlišen od
převzatého. Všechny zdroje jsou plně odpovídající tématu práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově jde o velmi nadprůměrnou bakalářskou práci a aktivita studenta při jejím řešení byla
příkladní. Výsledkem práce je kvalitní kompresní program a možností mnoha nastavení a výslednou
kompresí odpovídající metodě Deflate. Výsledek práce nelze hodnotit jinak než jako výborný.

8. Otázky k obhajobě.
Nemám.
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