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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžadovalo prostudování formátů pro ukládání anotovaných korpusových dat a experimenty s existující

infrastrukturou, používanou skupinou KnoT. Student se těchto úkolů zhostil velmi dobře.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Cíle byly splněny, student navíc rozšířil práci směrem k aktualizacím báze znalostí, která je používána pro

sémantické značkování anglických textů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce má očekávaný rozsah, soustředí se především na praktické aspekty realizovaného systému.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Text technické zprávy má logickou strukturu, návrh a implementace systému je velmi dobře popsána. Větší

pozornost mohla být možná věnována obecné motivaci manuálních oprav korpusů a, zejména, rozboru
souvisejících témat - obtížnosti změn obsahu u alternativních systémů pro ukládání velkých dat, správě verzí u
rozsáhlých distribuovaných systémů apod.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografická i jazyková úroveň technické zprávy je vysoká, až na několik drobných prohřešků se chyby prakticky

nevyskytují.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Shromážděné a citované literární prameny jsou nepochybně relevantní pro vlastní realizaci práce. Postrádám

odkazy na články věnované příbuzným řešením v souvisejících systémech (viz také komentář k obsahu zprávy).
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup má výbornou úroveň, je plně funkční a přináší zlepšení dosavadního procesu práce s velkými

korpusovými daty.
8. Využitelnost výsledků
 Vzhledem ke specifičnosti je realizovaný systém využitelný zejména v rámci vědecké práce Výzkumné skupiny

znalostních technologií. Systém bude v blízké době plně začleněn do procesu zpracování našich korpusových
dat.

9. Otázky k obhajobě
 Lze navržený koncept změnového systému využít i pro sytémy s jiným způsobem ukládání dat (např. BYU,

SketchEngine, CQP, DKPro C4CorpusTools, EnCOW)?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Realizovaný systém je plně funkční a přináší jasné výhody oproti současně dostupnému řešení. Z pohledu návrhu

a realizace je úroveň práce nadprůměrná. Technická zpráva je také velmi kvalitně zpracována. Drobnou vadou
tak zůstává pouze příliš úzký pohled na problematiku aktualizace rozsáhlých korpusových dat, který nezasazuje
zpracovanou problematiku do širšího rámce obecného řízení změn ve velkých, částečně strukturovaných datech.
Pokud by student v rámci obhajoby práce prokázal velmi dobrou orientaci v tématu, lze z mého pohledu uvažovat
i o hodnocení stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 25. května 2017
  .................................
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