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1. Zadání závěrečné práce.
Z programátorského hlediska se jednalo o středně obtížné zadání, ke kterému však bylo potřeba
nastudovat poměrně obtížnou teorii.
Zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval systematicky, samostatně a aktivně. Na konzultace chodil dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Program byl dokončen v určitém předstihu, ovšem textová část byla dokončována až v posledních
týdnech před odevzdáním.
Definitivní obsah textové části byl konzultován jen do určité míry.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci práce byl implementován program pro strukturování nestrukturovaného kódu programů.
Program je plně funkční. Jako nedostatek bych ale viděl to, že na odevzdaném CD (ani v textu práce)
nejsou žádné instrukce ohledně toho, jak program přeložit, nainstalovat a spustit.

Určité výhrady lze mít také k textu práce, který je možná až příliš stručný a místy poněkud
nesrozumitelný, zejména při popisu toho, jak jednotlivé použité algoritmy fungují. V textu také chybí
některé podstatné informace ohledně implementace, například není nikde v textu práce popsáno, že
program je implementován v C++, v textu práce chybí popis hlavních tříd, apod.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší a nebylo to ani jejím účelem.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura odpovídá charakteru práce a použité zdroje jsou řádně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Rozsahem teorie, kterou bylo třeba nastudovat, se jednalo o práci, která poněkud překračuje běžný
standard bakalářských prací. Student se s daným tématem vypořádal dobře a příslušný algoritmus
implementoval, i když daná implementace by se dala v některých ohledech do budoucna dále
vylepšovat, zejména co se týká možností daného programu (například by šel rozšířit o detekci cyklů
while a do .. while, případně dalších typů konstrukcí). Celkově program hodnotím pozitivně.

Oproti tomu textová část je poněkud slabší a je na ní vidět, že byla dokončována ve spěchu. Čtenář,
který není obeznámen s článkem, podle kterého student program implementoval, pravděpodobně
nemá šanci ze samotného textu práce pochopit, jak jednotlivé části algoritmu fungují a proč fungují
právě takto.
Rovněž bych ocenil, kdyby bylo chování programu vyzkoušeno na větším množství testovacích
příkladů.

8. Otázky k obhajobě.
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