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Pracoviště ÚFAL

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 X

   Splnění zadání X

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

   Komentář:

Zadání bylo beze zbytku splněno. Zadání navrhovalo jako úpravy textu pro jeho zveršování volbu 
synonym a nijak nezmiňovalo možnost změn slovosledu. Je trochu škoda, že autorka úpravy 
slovosledu zavrhla již v rané fázi návrhu (takže je nebylo možné do algoritmu snadno přidat 
dodatečně), zvláště, když závěr naznačuje, že právě úpravy slovosledu by mohly být v praxi 
účinnější než stávající repertoár povolených úprav. Takový je však už postup poznání a předložená 
práce pěkně otevřela prostor pro navazující experimenty.

Posudek pokračuje na druhé straně.



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X

   Struktura textu ... kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X

   Analýza X

   Vývojová dokumentace X

   Uživatelská dokumentace X

   Komentář
Analýza problému byla provedena pečlivě, zmiňovaný zákaz slovosledných úprav má dobré 
zdůvodnění: riziko příliš velké exploze možností. Celkově jsem s obsahovou stránkou textu 
spokojen, i když i zde jsou občasné problémy: nesrozumitelný popis obr. 2, občas problémy ve 
struktuře odstavců (sekce 2.2.2: "pokud bylo požadováno..." by mělo začínat nový odstavec, nikoli 
navazovat předchozí souvětí).
Z formálního hlediska práci především vytýkám nečíslované tabulky, vzorce, příp. i ukázky kódu. 
Občas se najde vyšinutí z vazby (str. 10: "příliš velká, aby nebylo možné"; správně je buď příliš—
aby bylo, nebo dostatečně—aby nebylo), chyby v interpunkci (str. 11 nahoře) či překlepy ("o 
nedostatkem kontextu", ":-před volbaSlov(...)").

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X

   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X

   Stabilita implementace X

   Komentář
Program při správném vstupu splní svůj úkol. Za nedostatek v kvalitě zpracování pokládám souhrn 
řady drobných prohřešků, které bylo možné velmi snadno odstranit, např.:

• názvy dočasných souborů jsou fixní, program nelze spustit vícekrát současně (autorka na to 
sama upozorňuje v sekci  4.4.4)

• konstanty jsou sice umístěny v úvodu kódu, nejsou však zpřístupněny na příkazové řádce; 
to se překvapivě týká i cest ke slovníkům synonym

Celkové hodnocení Velmi dobře

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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