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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce považuji za poměrně náročné, nicméně očekávala se spíše podrobnější analýza
problému a prototypová implementace, což se povedlo.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student v průběhu řešení komunikoval s dlouhými přestávkami. První analýza a letmý nástin řešení
vznikl v rámci prvního roku. V rámci druhého roku se podařilo řešení trochu zobecnit a popsat
podrobněji několik typů přepisů.

3. Aktivita při dokončování.
I když v průběhu dvou let byla provedena poměrně důkladná analytická práce, tak podstatná část
implementace a textu vznikala zejména v posledním měsíci, což se na výsledku velmi negativně
podepsalo. Výsledná práce tedy byla upravována do poslední hodiny a konzultovány byly jen
průběžné verze. Text, obsahuje řadu chyb a logická návaznost kapitol není dobrá.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledná aplikace je funkční jen v omezené podobě. GUI aplikace je výsledkem překotného
dokončování na poslední chvíli a je to na něm vidět. Kupříkladu kvůli barevnému ladění dochází k
pravidelnému přepisování uživatelského textu v okně, což posunuje kurzor a dělá editor velmi špatně
použitelný. Samotná logika přepisu funguje jen na úzkou množinu situací a pro zobecnění aplikace již
nezbyl čas i když se obecnější řešení při dokončování rýsovalo.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce představuje první krok pro vytvoření aplikace, jejíž využití by mohlo být zajímavé při analýze
mnoha existujících systémů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
V literatuře mi chybí více odkazů na zdroje popisující přepis kurzoru na SQL. Jinak jsou zdroje řádně
citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce má mnoho výše uvedených nedostaků, nicméně na druhou stranu se student potýkal s
problémem pro nějž neexistuje žádná použitelná knihovna, nebo alespoň popsaný postup. Studentovi
se povedlo dát dohromady analýzu, která by mohla stát u základů funkční aplikace pro řešení
problému transaformace kurzoru na SQL dotaz.

8. Otázky k obhajobě.
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