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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání práce bylo značně obtížné. Bylo potřeba integrovat řadu existujících řešení a nastudovat spoustu formátů.

Dále bylo potřeba navrhnout a implementovat komplexní software, u kterého byl kladen důraz na efektivitu a
použití na různých platformách.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva je spíše kratší, ale minimální stanovený počet normostram splňuje. Všechny části technické

zprávy jsou informačně bohaté a pro práci skutečně nezbytné. Některé pasáže by ale bylo vhodné rozšířit (např.
kapitolu Úvod) či doplnit (informace o superpočítači Salomon). Specifikace použitých formátů by se hodily spíše
do příloh.

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Logická struktura technické zprávy je dobrá. Práce je dobře pochopitelná pro čtenáře a jednotlivé kapitoly na

sebe dobře navazují. Některé kapitoly by ale bylo dobré rozšířit (viz výše). Občas se v práci setkáme s tím, že
student některé pojmy nevysvětluje a předpokládá, že je čtenář zná. Student se v technické zprávě zaměřil
zejména na popis technických detailů, chybí zde obecnější popis a zasazení práce do širšího kontextu.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Formální úprava technické zprávy je velmi dobrá. Vytkl bych jen pár drobností. U některých knihoven či nástrojů

(např. CEDAR, DARTS, SWIG) by bylo dobré doplnit odkaz pod čarou. Některé úryvky obsahů souborů jsou
méně přehledné, navíc je student v práci nijak nečísluje.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr studijních pramenů je dobrý a student se na ně v celé práci vhodně odkazuje. Student také hojně cituje

interní wiki stránku výzkumné skupiny KNOT@FIT. To není ideální, nicméně informace, které se tam nachází,
nebyly nikde publikovány, takže student nemá jinou možnost. Některé zdroje jako např. weby použitých
technologií by se hodili spíše do poznámky pod čarou.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Student měl za úkol implementovat komplexní systém v několika programovacích jazycích, zaměřit se na jeho

efektivitu a odladit jej pro několik platforem. To se mu bez výhrady povedlo. Realizační výstup je velmi zdařilý.
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Realizační výstup práce je oficiálním softwarovým produktem

Výzkumné skupiny znalostních technologií a byl použit v dizertační práci J. Dytrycha, v řadě bakalářských prací a
v mnoha dalších projektech.

9. Otázky k obhajobě
 Jaká je režie SEC oproti původnímu nástroji NER? Můžete porovnat časové a paměťové nároky na

zpracování velkých a malých souborů pomocí SEC a pomocí samostatného nástroje NER?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Zadání práce bylo značně obtížné. Technická zpráva je čtivá a je pro čtenáře dobře pochopitelná. Přesto by bylo

dobré některé pasáže lépe popsat či rozšířit. Na druhou stranu student vytvořil velmi kvalitní realizační výstup,
který je už několik let používán v mnoha projektech. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 5. června 2018
  .................................
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