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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva spadá svým rozsahem do rozmezí obvyklého pro bakalářskou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Technická zpráva je logicky strukturovaná a obsahuje jak přehled souvisejících technologií s důrazem na

architekturu nástroje Apache Tika, tak i návrh, implementaci a testování vlastního řešení. Zejména technické
řešení rozpoznávání formátu dokumentu je dobře zvládnuté a rozšiřitelné na další formáty. Za nadbytečnou
naopak považuji kapitolu věnovanou klasifikátoru Weka, který nakonec nebyl použit. Způsob testování by také
zasloužil podrobnější vysvětlení, viz moje otázka níže.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po jazykové i typografické stránce je práce na standardní úrovni, ojediněle se vyskytují drobné chyby v sazbě

textu a ukázek programového kódu.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam použité literatury je na bakalářskou práci poměrně rozsáhlý a obsahuje relevantní zdroje. V textu práce

jsou zdroje řádně citovány.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizačním výstupem je implementovaný nástroj v jazyce Java rozšiřující funkčnost nástroje Tika o zpracování

specifických dokumentů ve formátech PDF, CSV a XLSX. Nástroj sám o sobě není příliš rozsáhlý, ale je plně
funkční a splňuje cíle dané zadáním.

8. Využitelnost výsledků
 Nástroj je použitelný pro indexování dokumentů v projektu validovaného datového úložiště, může být však využit

i obecněji v podobných nasazeních.
9. Otázky k obhajobě
 Mohl byste vysvětlit testování rychlosti Vašeho nástroje oproti Tika v kapitole 7.2? Co se vlastně srovnává

a proč?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Pan Rešetár vytvořil funkční řešení, které je po technické stránce dobře zvládnuté a splňuje zadání. Rovněž

k technické zprávě mám jen drobné výhrady a práci proto celkově hodnotím jako dobrou.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 3. června 2021

 Burget Radek, Ing., Ph.D.
oponent
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