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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK. 
 
K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 
Obtížnost zadání     
Splnění zadání     
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     
Komentář   Jak je zřejmé ze zadání i ze samotného názvu práce, cílem by měl být návrh meta 
alogoritmu pro barvení grafu. Autor se velmi podobně věnoval existujícím algoritmům pro 
barvení grafu, jak po teoretické stránce, tak jejich experimentálnímu srovnání. Nicméně část 
týkající se metaalgoritmu je příliš stručná. V práci není věnován žádný prostor výběru a 
analýze vlastností grafů, které by měl metaalogoritmus využívat. V práci dokonce není ani 
samotný metaalgoritmus popsán. Jen je bez předchozího úvedení do problematiky zmíněno, 
že autor učí s využitím knihovny model, který algoritmus je vhodný pro daný graf. Proč je ale 
učen model pro každý algoritmus zvlášť? Jak vlastně model vůbec vypadá? Je to neuronová 
síť nebo rozhodovací strom nebo jiný ML model? V práci to není vůbec popsáno. Zřejmě 
použil software, který učí model jako black box, ale v textu práce chybí, odkud se brala cílová 
proměnná - vhodnost algoritmu a v jakých je jednotkách, atd. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     
Analýza     
Vývojová dokumentace     
Uživatelská dokumentace     
Komentář   V celé práci nejsou žádné citace s výjimkou jediné doslovně této: "Tato 
podkapitola je více než inspirována skripty Erdős–Rényi random graphs". Ačkoli se má jednat 
o experimentálně implementační práci, tak formální řád práce, která je psaná formou věta 
důkaz, působí dojmem, že by práce mohla mít i teoretický přínos. Práce postupně definuje 
pojmy z teorie grafů a dokazuje celou řadu známých i pro mě neznámých tvrzení. Vzhledem 
k chybějícím citacím ale není na první pohled zřejmé, co je převzdaté a zda něco z důkazů 
z teoretické části je autorův přínos. Pouze z anglických názvů se domnívám, že autorovým 
přínosem jsou pouze algoritmy, u kterých explicitně zmínil, že jsou jeho. Textovou část 
hodnotím jako v některých místech zbytečně podrobnou a v očekávané hlavní části práce - 
v návrhu meta algoritmu - příliš stručnou. Proto v kolonce analýza práci označuji jako lepší a 
nevyhovující zároveň. 
 
Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     
Stabilita implementace     
Komentář   Autor práce si dal záležet, aby experimenty, které prováděl, byly opakovatelné a 
spustitelné z aplikace, která má grafické uživatelské i textové rozhraní se společným 
backendem. Dále oceňuji, že grafická aplikace pouští výpočty v pracovním vlákně a i během 
výpočtů odpovídá. Velmi také oceňuji, že nad experimenty, porovnávající jednotlivé barvící 
algoritmy, student nechal počítače strávit velké množství strojového času. Všechny výstupy, 
které program vypočítal, se také zapisují do databáze a je možné si je zpětně prohlížet, což 
považuji za vynikající. Množství porovnávaných algoritmů je velké.  
 

Celkové hodnocení Dobře   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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