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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student splnil zadání, částečně se však odchýlil od bodu 2, kdy byl realizován spíše systém pro sjednocení

slovníkových dat než systém pro jejich správu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí. Části 7 (Testování) a 8 (Závěr) by však zasloužily větší rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má vhodnou strukturu, je dobře čitelná a srozumitelná. Skladba a návaznost kapitol umožňuje dobrou

orientaci v dokumentu.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce obsahuje množství překlepů a mnoho typografických chyb a nedostatků. Chybí dělení slov. Jazyková

stránka práce je na mírně nadprůměrné úrovni, student píše dobrým odborným stylem navíc dobře čitelným.
6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Práce obsahuje jen malé množství zdrojů, některé obrázky nemají zdroj uveden. Zápisy citací pak neodpovídají

normě (někdy jsou uváděny jen URL).
7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Implementovaný systém je přehledně naprogramovaný, avšak samotný program je poměrně krátký (624 řádků).

Značná část práce však zřejmě spočívala v sestavení tabulek pravidel a v analýze dostupných slovníků v LMF.
8. Využitelnost výsledků
 Práce především přináší sadu pravidel pro normalizaci slovníků v češtině a slovenštině. Aplikace pak tato

pravidla s pomocí tabulky zkratek používá k úpravě slovníků do tvaru použitelného při počítačovém zpracování.
9. Otázky k obhajobě
 Přibližte více průběh a výsledky provedených testů. Jedná se především o množství záznamů v

jednotlivých slovnících a zjištěná přesnost vašeho převodu.
Zhodnoťte výkonnost systému ve smyslu schopnosti zpracovávat větší slovníky (v řádu desítek až stovek
MB).

10. Souhrnné hodnocení 69 b. uspokojivě (D)
 Největšími nedostatky práce jsou typografická úprava, nedostatečná práce s literaturou a malý rozsah

realizovaného systému. Z ostatních hledisek je práce spíše nad průměrem.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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