
Posudek oponenta na bakalářskou práci ondřeje Kysilky

Přehled dostupného open Source software využitelného v chemii

Bakalářská práce ondřeje Kysilky patŤi mezi teoretické práce a je věnována rešerši internetových zdrojů

chemického softwaru s důrazem na freeware a tzv. open Source Software (oSS)' V úvodním přehledu autor

práce zmiňuje výhody oSS před proprietárním software a zd.Ůrazřtuje, že open source automaticky neznamená

program zad,armo (tj. freeware). Z hlediska běŽného uŽivatele' potaŽmo uŽivatele MS Windows zvyklého

instalovat programy klikáním na ,'Další.., ovšem není mezi oběma kategoriemi programů praktický rozdíl.

MoŽnost úpravy zdrojových kódů aplikací a nutnost jejich následné kompilace do binámí formy představuje pro

drtivou většinu uŽivatelů.neprogramátorů pouze teoretickou výhodu, kterou téměř žádný znich nevyuŽije' Co

však určitě všichni ocení, je možnost uŽívat program zce|a zdarma. Z programů presentovaných v práci jich 41

spadá do kategorie oSS a 29 jsou freeware programy. Autor se ve svém výběru zaměřil na programy vhodné pro

kvantově-chemické výpočty, kreslení a 3D presentaci molekul, matematické a statistické výpočty a zpracováni

experimentálních dat. Ke kaŽdému z popsaných programů jsou uvedeny informace o podporovaných

platťormách operačních systémů, autor (autoři) programu a internetová adresa, kde ize program získat, pouŽitá

yeÍze a krátký přehled vlastností daného programu. Autor také v rámci práce vytvořil CD.ROM se staŽenými

kopiemi těchto programů a opatřil ho přehledným rejstříkem, takŽe případný čtenář bakalářské práce si hned

můŽe program sám odzkoušet na vlastním počítači'

Celá práce včetně doprovodného disku CD je na velmi vysoké úrovni a umoŽňuje si udělat (podle mě

téměř vyčerpávajicí) obrázek o mnoŽství a kvalitě ,,programů zdarma,, vhodných pro nasazení v chemii. K celé

práci mám jen nepatrné mnoŽství konkrétních připomínek:

Str. 5: Věta,,zdrojový kód však může být zkompilován pro všechny operační systémy.. je příliš optimistická.

Např' portace programů vyuŽívajících MFC na UNIX je problematická'

Str. 9: V případě programů hovoříme o jejich ,,přenositelnosti.. a nikoli o ,,přenosnosti...

Str, l2: oficiální název openofťlce je openoffice.org'

Str. 1 5: Je zřejmé, Že autor nemohl vyzkoušet programy na všech podporovaných platformách, takŽe údaje o

podporovaných operačních systémech je nutné brát S určitou rezervou' Zrovna v případě ACD ChemSketch

nelze tento pÍogram pouŽívat v Linuxu.

StÍ. 32: Místo termínu ,,prekompilované..se :uŽívátermín 
',předkompi1ované..'

Svůj oponentský posudek mohu uzavřít formálním konstatováním, Že předložená bakalářská práce

ondřeje Kysilky splňuje poŽadavky kladené na tento typ práce' Doporučuji proto její přijetí k dalŠímu řízení.
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