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1. Zadání závěrečné práce.
Práce byla zadána s cílem vývoje systému na interaktivní práci se sítěmi, které kromě struktury nesou
informace o datech spojených s vrcholy resp. hranami. Analýza vícevariačních sítí s sebou nese
potřebu explorativního přístupu a podpory vizualizace, které umožňují různé pohledy na data
prostřednictvím pestrého výčtu dílčích úloh. Na práci je vidět, že autor této problematice porozuměl a
vybral pro realizaci nejčastěji řešené úlohy, které podpořil sadou experimentů. Zadání práce tedy
splnil.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval na diplomové práci samostatně, a to po celou dobu od jejího zadání. Samostatně
studoval a inicioval (nepravidelné) schůzky, na kterých jsme konzultovali jednotlivé kroky. Na
schůzky byl student vždy dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Implementovaná aplikace byla víceméně hotová již několik týdnů před odevzdáním. Textová část
práce byla dokončena sice nedlouho před odevzdáním, ale měl jsem k dispozici i její finální podobu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Po programátorské stránce nemám k představenému řešení podstatné výhrady. Aplikace je funkční a
její dokumentace dostatečná. Experimenty jsou dobře navrženy a výsledky srozumitelně popsány.
Textová část má přehlednou strukturu, nicméně texty jsou občas ne zcela srozumitelné (např. hned
první věta kapitoly 2 "Nejrozšířenějším způsob, jak vizualizovat vícevariační síť je pomocí grafu.").
Práci jako celek hodnotím velmi pozitivně, nicméně, takové drobné nedostatky trochu kazí celkový
dojem čtenáře.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Ze seznamu literatury je vidět, že student byl schopen sesbírat potřebné související zdroje, pracovat s
nimi a využít je pro svou práci. Zdroje jsou v práci korektně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splnila zadání, proto ji doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jaká má aplikace omezení ve smyslu rozsahu dat, se kterými se dá rozumně pracovat?
2. Co byste po zkušenosti s vývojem a z pohledu užitečnosti aplikace viděl jako první věc (úlohu),
která ve vašem systému není, ale vy byste ji v budoucnu chtěl přidat?
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