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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Diplomová práce se zabývá možnostmi zobrazení dat z grafových databází ve webových aplikacích. Kromě

samotné implementace aplikace je cílem zjistit, jaké jsou limity rozsahu grafových dat, které ještě lze tímto
způsobem zobrazit. Student tedy musel navrhnout a implementovat více metod zobrazování grafů, které poté
porovnával. Kromě toho musel také vytvořit generátor grafových dat, které k testování výkonnosti použil. Z těchto
důvodů hodnotím zadání jako náročnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva s rezervou splňuje předepsaný požadavek na minimální rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 97 b. (A)
 Technická zpráva je napsána srozumitelně a organizace do kapitol je také v pořádku. Oceňuji zejména podrobný

a srozumitelný popis jednotlivých metod vykreslování i velmi pěkně zpracované experimenty včetně závěrů. Také
teoretický úvod je napsán pěkně a srozumitelně i pro neodborníka. V prezentační úrovni technické zprávy
neshledávám žádné nedostatky.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava je nadprůměrná, typografická stránka je bezchybná, snad jen některé obrázky mohly být ve

vyšší kvalitě. V textu se pak nachází jen zanedbatelné množství jazykových a stylistických nedostatků.
6. Práce s literaturou 88 b. (B)
 Seznam literatury obsahuje většinou kvalitní literaturu, která pokrývá řešenou problematiku. Tato literatura je

také v textu odkazována v souladu s normou, vlastní výsledky jsou tak jasně odlišeny od převzatých. Jedinou
drobností je, že poslední odkaz na wikipedii mohl být nahrazen nějakou lepší publikací.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstupem je webová aplikace, která z grafové databáze načte data a zobrazí je ve formě grafu. Je

možné zobrazovat i velmi rozsáhlá data. Kromě samotného zobrazení je možné provádět různé další úpravy
zobrazeného grafu nebo např. vybírat podgrafy apod. Je možné zvolit ze tří způsobů zobrazení, které student
sám navrhl nebo adaptoval pro účely této aplikace. Realizační výstup je zdařilý, nemám k němu žádné výhrady.

8. Využitelnost výsledků
 Přínosem diplomové práce jsou především navržené způsoby zobrazení grafových dat a experimentální

výsledky, které ukazují limity týkající se rozsahu dat zobrazitelného na webu. Také výsledná aplikace je prakticky
využitelná pro zobrazování různých grafových dat.

9. Otázky k obhajobě
 Myslíte si, že při použití modelu LPG místo RDF by byly výkonností limity rozdílné nebo by na toto neměla

volba modelu žádný vliv?
10. Souhrnné hodnocení 93 b. výborně (A)
 Jde o po všech stránkách nadprůměrnou diplomovou práci, která je prakticky bez nedostatků. Proto navrhuji

hodnocení diplomové práce pana Jarůška stupněm A (výborně).

 

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

  
V Brně dne: 29. června 2020

 Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.
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