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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. Student se však mohl alespoň v teoretické části zaměřit na širší spektrum portálů, které

poskytují/vyhledávají informace o výzkumných projektech (ne nutně Evropských) místo širokého popisu
vyhledávačů vědeckých článků, což je dle mého názoru problematika značně odlišná.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 V práci citelně chybí více ukázek vytvořeného portálu, různých výpisů a statistik. Zároveň by vzhledem k

podrobnému popisu jednotlivých metod bylo vhodné představit i diagram tříd a další diagramy pro lepší orientaci
čtenáře v popisovaných detailech.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Obzvláště kapitola 2 působí heslovitě a místy samoúčelně - návaznosti jednotlivých minikapitol nejsou vůbec

řešeny a čtenář často netuší, jestli a jak dané téma souvisí s předmětem práce.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce obsahuje menší množství překlepů. Často se vyskytují nevhodné formulace, které vyznívají neodborně.

Některé části textu obsahují nadměrné množství zájmen. Kvalita typografie je převážně dána kvalitou šablony v
systému LaTex, typografické zásady vyžadující pozornost autora obvykle dodržovány nejsou (typografie
seznamů, vdovy, ...). Práce obsahuje příliš mnoho podnadpisů.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Použitá literatura obsahuje vedle několika bakalářských a diplomových prací, odkazů do dokumentace a

knihy okrajově související s tématem práce především odkazy na nejrůznější webové stránky s nejasnou
hodnotou, lze předpokládat, že k většině témat by bylo možné dohledat více zdrojů a především hodnotnějších.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výsledný portál vypadá použitelně, zpracování uživatelského rozhraní je na poměry BP na vysoké úrovni,

vyhledávání a filtrování funguje dobře. Rozhraní statistik je dobrým základem k monitoringu provozu portálu pro
administrátory. Vylepšení by zasloužilo vyhledávání deliverables.

8. Využitelnost výsledků
 Práce rozšiřuje prototyp portálu pro vyhledávání Evropských projektů. Hlavním přínosem je zvýšení výkonu oproti

prototypu a lepší vyhledávací rozhraní.
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete, jak jsou používána stažená PDF tzv. "deliverables" a dalších projektových zpráv.

Vysvětlete přesněji fungování a význam komponenty "Char filter" z kapitoly 2.4.1 a porovnejte s jinými
komponentami jako je lematizátor či stematizátor.

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Hodnocení negativně ovlivnila především kvalita technické zprávy a přílišné soustředění na témata pro práci

nepodstatná v teoretické části. Pozitivně hodnocení ovlivňuje především funkční řešení portálu, kde mám
výhrady jen k menšímu množství nalezených deliverables.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2016
  .................................
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