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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student nedostatečně popisuje již existující řešení pro generování validačních schémat LMF.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce při započtení příkladů zdrojových kódů jako obrázků přesahuje 50 normostran. V některých místech jsou

přitom zbytečně zdlouhavě popisovány vlastnosti a způsoby použití jednotlivých technologií včetně obsáhlých
příkladů. Práce by více těžila ze shrnutí vlastností jednotlivých technologií a vysvětlení rozdílů mezi nimi.

4. Prezentační úroveň předložené práce 40 b. (F)
 Práce je zdlouhavá a není výstižná u nejdůležitějších aspektů tématu. Přílišný rozsah je věnován teoretickému

úvodu a popisu technologií. Řazení podkapitol je někdy špatně pochopitelné až nesprávné (např. kapitoly 2.4 a
2.5). V hlavní části (kap. 3) je velice obtížné rozklíčovat, co je vlastně cílem práce, dále v kapitole 5 "Shrnutí" také
není vysvětleno, co je výsledkem práce. 

5. Formální úprava technické zprávy 45 b. (F)
 Práce těží pouze z použití základní šablony LaTex. Bohužel žádná další pozitiva práce v typografii nemá. Členění

odstavců je na mnoha místech nepřehledné, uvození výpisů není odděleno dvojtečkou, což snižuje čitelnost, a
výpisy částí zdrojových kódů jsou nevhodně formátovány, což značně zhoršuje čitelnost textu. Práce obsahuje
několik pravopisných chyb a překlepů. Na několika místech jsou použité až hovorové formulace "Potkal jsem
slovník" nebo "házet klacky pod nohy". V textu jsou i nesrozumitelné věty.

6. Práce s literaturou 45 b. (F)
 Práce obsahuje téměř výhradně odkazy na dokumentace, specifikace a tutoriály o různých nástrojích použitých

pro implementaci. Práce citelně postrádá zdroje týkající se samotného automatizovaného generování validačních
schémat jakéhokoli druhu. Formát seznamu literatury neodpovídá normě (chybí data citací ze zdrojů online).

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Realizací je jediný skript v jazyce Python o rozsahu 425 řádků včetně komentářů. Jediným pozitivem je, že kód je

poměrně dobře strukturovaný a komentovaný.
8. Využitelnost výsledků
 Práce vytváří velice základní validační schéma pro slovníky. Skript generuje validační schéma pro jazyk

Schematron a přehled hodnot v datových atributech slovníků LMF. Schéma se pak zaměřuje pouze na kontrolu
výskytu elementů ve správných částech stromu XML a jejich minimální a maximální četnosti. Přínos pro
zpracování slovníků ve formátu LMF hodnotím jako nízký.

9. Otázky k obhajobě
 Lépe popište další možnosti rozšíření automaticky vytvořeného validačního schématu a zhodnoťte

náročnost či složitost těchto vylepšení.
Popište, jaký je očekávaný způsob použití implementovaného systému, tedy jaký typ uživatele jej bude
používat za jakým účelem a jak bude postupovat.

10. Souhrnné hodnocení 45 b. nevyhovující (F)
 Ačkoli student formálně splnil zadání, výsledek práce je příliš jednoduchý a jen velice malého rozsahu, hodnotu

práce přitom nezvyšuje ani dlouhá teoretická část. Technická zpráva je zpracováním také značně podprůměrná.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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