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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Studentka dokázala bez problémů splnit body zadání a vytvořit kvalitní bakalářskou práci.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v odvyklém rozmezí, problematika je popsána do patřičné úrovně detailu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň bakalářské práce je velmi dobrá, rozsahy a návaznosti jednotlivých kapitol jsou velice dobře

zvoleny, logická struktura a pochopitelnost práce je taktéž nadprůměrná.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Studentka v práci předvedla výborné vyjadřovací schopnosti, vyvarovala se téměř jakýchkoli chyb. V práci je

jasně vidět pečlivost studentky při vypracování její textové části. Práce působí profesionálním a formálním
dojmem. Po typografické stránce by se dala práce označit za příkladnou.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Studentka zvládla nastudovat potřebnou literaturu, pochopit danou problematiku a získané vlastnosti vhodně

použít k vyhotovení práce. Drtivá většina bibliografie jsou online zdroje, zabývající se spíše praktickou stránkou
věci.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Kvalita i rozsah realizačního výstupu jsou u studentky opět nadprůměrné. Výsledky jsou velice smysluplné.

Experimentální výsledky mohly být a také jsou velmi dobré. Stejně jako u textové části práce je i zde vidět
pečlivost vypracování.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky této práce nepřináší mnoho nových poznatků, jedná se spíše o kvalitní zpracování dané problematiky.

Výsledky jsou prakticky využitelné spíše interně pro skupinu znalostních technologií FIT.
9. Otázky k obhajobě
 Popište jaké jsou rozdíly ve fasetovém vyhledávání v lokálním a distribuovaném prostředí, jaké problémy

mohou nastat?
Jaké jsou problémy dotazů typu MoreLikeThis v distribuovaném prostředí?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Celkově se jistě jedná o nadprůměrnou práci, zpracování jak textové části zprávy, tak realizačního výstupu je

kvalitní. Studentka bez problémů splnila zadání, na výsledném zpracování projektu je vidět pečlivost a množství
času, které musela studentka práci věnovat.
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