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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání bylo obtížnější vzhledem k potřebě prostudování dosavadních implementací sémantických dotazovačů.

Studentce se podařilo proniknout do stávajícího komplikovaného kódu, pročistit jej a integrovat vlastní řešení do
většího celku.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Praktický výstup práce bez výhrad zadání naplnil, implementovaný výhledávač rozšiřuje podstatným způsobem

možnosti dotazování nad sémanticky anotovanými daty. Přehled řešené problematiky v technické zprávě mohl
však lépe pokrýt oblast kombinování dotazů nad strukturovanými a nestrukturovanými daty.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má obvyklý rozsah, kapitoly jsou informačně bohaté a  odpovídají potřebě dané práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 88 b. (B)
 Technická zpráva má logickou strukturu, velmi dobře provádí čtenáře danou problematikou. Ještě lepšímu

pochopení by prospělo více příkladů konkrétních dotazů a způsobů jejich vyhodnocení.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava technická zprávy je velmi dobrá, text obsahuje jen menší množství gramatických prohřešků a

stylistických neobratností.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Zvolené studijní prameny jsou relevantní, text jasně odlišuje převzaté myšlenky od vlastních výsledků a úvah,

citační etika je dodržena. Jak již bylo zmíněno výše, technická zpráva mohla rozšířit okruh citovaných prací o
odborné články v oblasti formátů pro kombinování dotazů nad strukturovanými a nestrukturovanými daty.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizované programové řešení má velmi vysokou kvalitu, výsledky provedených testů jasně ukazují, že výstupy

odpovídají náročným požadavkům a naplňují očekávání.
8. Využitelnost výsledků
 Vyhledávač je přímo využitelný pro sémantické dotazování nad indexy, využívanými ve skupině KnoT. Studentka

si dala práci s integrací svého řešení do širšího celku, a systém tak může být přímo použit v rámci výzkumu v naší
skupině.

9. Otázky k obhajobě
 Jaká je náročnost expanze vracených kontextů v případě "násobení možností" u globálních omezení složitých

dotazů? Jak by bylo možné detekovat a ošetřit extrémní případy "kombinatorické exploze" v tomto směru?

10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem k obtížnosti zadání a výbornému praktickému výstupu hodnotím práci jako velmi zdařilou. I když má

technická zpráva mírné nedostatky, výstupy práce ve formě nového dotazovacího systému jsou bezprostředně
použitelné a přinášejí výrazné zlepšení oproti předchozímu stavu.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
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