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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   Práce se zaměřuje na poměrně pokročilou a specifickou oblast informatiky – 

vytvoření nového SAT solveru.  

Řešitel nastudoval potřebné zdroje, provedl analýzu problému a vyvinul vlastní algoritmus, 

který implementoval a otestoval, čímž naplnil zadání práce. 

Rozsah práce je menší než by bylo obvyklé, což je však plně vyvážené náročností tématu. 

 

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   Práce je po formální stránce v pořádku, ocenil bych však na konci textu ještě 

přílohy – například seznam obrázků, tabulek a použitých zkratek, a případně i tabulku 

s kompletními výsledky všech experimentů. 

Text je srozumitelný a má logickou strukturu, bez zjevných gramatických a stylistických 

chyb. 

Analýza problému je provedená pečlivě a je jí věnovaný značný prostor. Popsané techniky 

jsou relevantní a autor je dále využívá při návrhu vlastního algoritmu. 

Při vývoji vlastního řešícího algoritmu autor učinil několik rozhodnutí, která nejsou v textu 

dostatečně obhájená (například: Proč zkoušet hodnoty vždy v pořadí Unassign, True, False a 

ne jinak? Proč heuristika pro výběr proměnné nebere v potaz váhy?). Tato rozhodnutí by bylo 

potřeba zdůvodnit buď teoreticky nebo empiricky. 

Dokumentace k programu je poskytnutá pouze ve formě komentářů ve zdrojových kódech a 

krátkého popisu formátu vstupů a výstupů přímo v textu práce. Součástí práce je i generátor 

testovacích problémů, způsob fungování tohoto generátoru však není nikde v práci popsaný. 
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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   Použité algoritmy jsou korektní, implementace algoritmů a datových struktur je 

efektivní. Architektura programu je minimalistická, celá implementace je zaměřená spíše na 

výkon než na přehlednost a udržovatelnost kódu. 

Program je implementovaný bez použití pokročilejších technik softwarového inženýrství 

(objektová struktura je velmi jednoduchá, logické úseky kódu nejsou členěné do metod, stavy 

jsou reprezentované pomocí čísel a bitové mapy namísto použití výčtových typů a podobně). 

U programu zaměřeného na výkon se dá použití nízko-úrovňových technik tolerovat, ale 

přesto by kód mohl být psaný srozumitelněji. 

Metodika testování mohla být zvolená lépe. Program je zaměřen na problém weighted short 

SAT (WSS), přesto je testován na jiných typech problémů, které jsou teprve následně 

převáděné na WSS. Tento způsob testování může zkreslit výsledky experimentů. Také by 

bylo vhodné použít větší testovací sadu a více externích solverů pro srovnání. Není jasné, 

proč byly pro testování použité pouze instance 3-SATu. 

Jako testovací kritérium by bylo vhodnější použít „coverage“ (tj. počet problémů, které solver 

dokáže vyřešit během stanoveného časového limitu) namísto průměrného času řešení, který 

může být vychýlen extrémními případy. Problémy použité pro testování jsou poměrně malé – 

všechny z nich dokáže moderní solver vyřešit během desítek sekund. 

Program je stabilní a je dostatečně ošetřený proti nesprávnému formátu vstupů. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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