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1. Informace k zadání
 Jedná se o velmi obtížné zadání, a to jak pro nutnost zorientování ve zdrojových kódech několika netriviálních

programů využívajících relativně složité technologie, tak i pro komplexitu celého řešení běžícího v distribuovaném
prostředí.
Studentce se podařilo vylepšit nejen webový dotazovací nástroj, kde navazovala na práci studenta doktorského
studia, ale v rámci rozšíření zadání vylepšila i dotazovací servery běžící nad jednotlivými indexy. V rámci
dotazovacího nástroje integrovala celou řadu dalších nástrojů a podařilo se jí tak završit tvorbu komplexního
systému pro práci s indexy rozsáhlých korpusových dat. S výsledným řešením jsem velmi spokojen. Vytvořený
dotazovací nástroj je univerzální a umožňuje jak práci s dříve vytvořenými indexy, tak i s nově vytvářenými,
využívajícími novější technologie. Je a velmi pravděpodobně ještě dlouhou dobu bude dále využíván Výzkumnou
skupinou znalostních technologií.

2. Práce s literaturou
 Studentka samostatně aktivně vyhledávala relevantní literaturu a elektronické zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentka se práci věnovala od 1. ročníku studia, přičemž od 2. ročníku pokračovala v rámci předmětů projektové

praxe a celou práci završila na úrovni rozsáhlé bakalářské práce. Po celou dobu práce byla aktivní, přičemž
pravidelně konzultovala nejasnosti a dosažené výsledky.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl konzultován a veškeré připomínky byly

zapracovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Jedná se o práci značně nadprůměrné složitosti a rozsahu, která navazuje na předchozí práci studenta

doktorského studia. Studentka s prací začala již v 1. ročníku svého studia a byla aktivní po celou dobu řešení,
přičemž pravidelně konzultovala nejasnosti a dosažené výsledky. Oproti zadání udělala i netriviální rozšíření
v podobě doplnění podpory globálních omezení do serverů běžících nad jednotlivými indexy. Práce byla dokončena
v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl řádně konzultován a veškeré připomínky byly zapracovány.
Navrhuji proto hodnocení stupněm A (100 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
.................................

podpis
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