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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Většina bodů zadání byla naplněna, avšak postrádám hlubší usazení validace dat ve formátu XML k

problematice slovníků LMF a popis dalších existujících systémů (1. bod zadání). Dále 3. bod zadání je v práci
nedostatečně reflektován - práce nepopisuje testování a problematiku více překladových a výkladových slovníků.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce splňuje s mírnou rezervou minimální požadovaný rozsah. Kapitola 7 popisující samotnou implementaci

systému pro porovnávání slovníků by přitom zasloužila větší rozsah a popsání více detailů týkajících se
architektury a návrhu samotného systému, zároveň kapitola 7 obsahuje především "dokumentaci" k použití
vytvořeného systému. Naopak v některých předcházejících kapitolách by mohla práce být méně obsáhlá.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Práce má na první pohled dobré členění, bohužel při čtení práce je někdy upřednostňována přílišná faktičnost

před dostatečně shrnujícím a vysvětlujícím přístupem. Příkladem může být popis validačních nástrojů pro XML
(str. 6 až 11).

5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Práce obsahuje množství překlepů a typografických chyb. Přínosem pro typografii je bohužel pouze použití

systému LaTex, který v základní šabloně některé problémy sám eliminuje, cokoli nad rámec šablony však chybí.
Na několika místech mají věty špatnou stavbu, což naznačuje, že práce nebyla dostatečně zkontrolována.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Práce s literaturou je na běžné úrovni, nicméně jsem přesvědčen, že studentka mohla použít více zdrojů

zabývajících se přímo problematikou této práce (zajímavé by byly i jiné BP na toto téma z minulých let).
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Implementace je rozsahem přijatelná s potenciálem k tomu, aby byla užitečným nástrojem. Problémem je

nedostatečné odladění systému a nedodělané součásti.
8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený nástroj je možné použít k porovnávání slovníků ve formátu LMF, nicméně nástroj trpí mnoha problémy

a pro skutečné využití by bylo nutné provést další ladění a rozšíření tohoto nástroje.
9. Otázky k obhajobě
 Porovnejte váš systém s jiným podobným systémem, například práce "Nástroj pro úpravy a porovnávání

slovníků ve formátu LMF" od Ing. Marka Fešara.
Popište architekturu implementovaného systému a zhodnoťte jeho výkonnost či omezení (např. jak velké
slovníky dokáže zpracovávat, jak rychle pracuje s velkými slovníky).

10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Práce z větší části pokryla zadání, avšak je zřejmé, že implementaci, testování ani psaní textové části

práce nebylo věnováno dostatečné množství času. Vytvořené řešení je spíše ve fázi alfa verze. V případě
neobhájení doporučuji práci přepracovat včetně textové zprávy, práce v sobě má dobrý potenciál.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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