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1. Splnění požadavků zadání.
Práce splnila zadání v plném rozsahu. Na textu i programátorské části je vidět, že student zadání
nepodcenil a zejména v oblasti analýzy a návrhu svého algoritmu se zabýval detaily, které se ve
výsledku pravděpodobně projevily jako velmi podstatné.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je psána velmi srozumitelně a přehledně, s rozumnou mírou teoretických informací a popisu
existujících řešení. Textová práce je doplněna UML diagramy, obrázky a výpisy kódu. Autor projevil
schopnost srozumitelně vysvětlit odborné téma. Gramatické chyby se vyskytují minimálně („jinačí
zápis…“, „Oba systémy rozpoznali…“).

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce přináší zajímavé výsledky, zejména v oblasti porovnání s existujícím systémem. Student,
předvedl, že je schopen dosáhnout přibližně stejných výsledků, jako používaný systém JPlag.
Programové řešení je funkční, velmi slušně navržené a dokumentované.

Přesto mám několik připomínek:
- Není mi jasné, odkud autor čerpal informace k obrázku 1. Jedná se vlastní nebo převzatou
klasifikaci?
- V části „Vizualizace“ autor používá tvrzení jako „Nejčastěji se používá…“ a chybí mi konkrétní
odkazy na zdroje, odkud autor čerpá.
- Autor ukazuje plagiátorské modifikace na obrázku 2 a výpisu 2. Osobně bych tyto kódy za plagiát
nepovažoval.
- V části, ve které autor rozebírá vlastní algoritmy, bych preferoval zápisy ve formě pseudokódu.
- V experimentální části mi chybí porovnání časů potřebných pro detekci.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce rozšiřuje publikované výsledky a osobně bych autorovi doporučil prohloubit experimenty a
připravit článek na odbornou konferenci. Dále bych doporučil na systému dále pracovat tak, aby mohl
být prakticky používán na našem pracovišti a rozvíjen na základě praktických zkušeností.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou dostatečné a jsou v práci korektně citovány.

6. Otázky k obhajobě.
Můžete ukázat, jaké časy potřeboval k detekci plagiátů váš program ve srovnání s programem JPlag?

7. Souhrnné hodnocení.
I přes uvedené připomínky považuji práci za výbornou a doporučuji ji k obhajobě.
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