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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Cílem práce byl návrh a implementace vybrané metody detekce návrhových vzorů a provedení
experimentů potvrzujících funkčnost metody. Můj původní záměr byl, aby autor implementoval
zjednodušenou verzi některé ze známých metod a zaměřil se zejména na experimenty. Autor tento cíl
naplnil s tím, že implementoval a experimenty provedl s plně realizovanou metodou SImilarity
Scoring. Cíle práce byly splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval systematicky, byl aktivní a dožadoval se pravidelných konzultací. Konzultace
vzhledem k dobré přípravě studenta byly krátké, pouze s kontrolou úkolů a se zadáním úkolů nových.

3. Aktivita při dokončování.
Práce mi byla pravidelně předkládána a měl jsem tedy možnost průběžně sledovat její vývoj. Měl
jsem práci k dispozici i před finalizací.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Práce byla psána se znalostí věci, je dobře strukturována a autor dobře vážil míru informace, kterou
chce v jednotlivých částech práce sdělit. Práce obsahuje diagramy standardu UML popisující návrh
aplikace. K textové části mám pouze jednu výhradu - práce obsahuje překlepy, které snižují její
hodnotu (např. "...datovýma strukturama...", "...s rozšířenýma vlastnostmi..."

Aplikace je funkční a velmi dobře použitelná pro analýzu kódů .NET. Její dokumentace je dostatečná
a odpovídá standardům.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Hlavním přínosem práce je aplikace publikované metody na reálná data z našeho prostředí.
Zajímavým, byť ne na první pohled viditelným, výsledkem je, že různé vzory mají stejný nebo velmi
podobný průmět do zdrojových kódů systémů (kapitola 5.1). Tento závěr by si v budoucnu zasloužil
další úvahy spojené s možnou klasifikací vzorů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student prokázal schopnost pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou. Rozsah odkazovaných
publikací je dostatečný, publikace jsou korektně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci doporučuji k obhajobě, jako celek ji hodnotím velmi dobře. Škoda jen nedotažené formální
stránky.

8. Otázky k obhajobě.
Ve kterých dalších oblastech byste předpokádal vzory nerozlišitelné automatickou analýzou?
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