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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro bakalářskou práci. Přesto by však některé části (např.

kapitola 8) zasloužily výrazně podrobnější zpracování.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce obsahuje poměrně slušně zpracovanou teoretickou část týkající se legislativního procesu EU. Výhrady

mám k návrhu vlastní aplikace, který sklouzává téměř okamžitě k řešení implementačních problémů, aniž by byla
rozebrána problematika jako celek. Kapitola věnovaná statistice je extrémně stručná a zasloužila by podrobnější
zpracování.

5. Formální úprava technické zprávy 58 b. (E)
 Po formální stránce není práce příliš zvládnutá. Obsah je zvláštně rozložen na stránkách, takže mnoho stran

končí v půli, odstavce jsou často nepřehlednou směsí českého textu a programového kódu v různých jazycích a
kvalita některých obrázků také mohla být lepší.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Seznam použité literatury obsahuje přiměřené množství zdrojů zejména z oblasti legislativy EU. Poněkud

překvapivě zde není jediný zdroj z oblasti informačních technologií. To je částečně nahrazeno odkazy na web ve
formě poznámek pod čarou u konkrétních využitých nástrojů.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Hlavním výstupem jsou získané statistické údaje prezentovanou formou interaktivních webových stránek. Autor

provedl zpracování velkého množství dat a prezentace výsledků je dobře zvládnutá. Nástroje použité pro extrakci
těchto dat jsou vytvořeny ad-hoc za účelem zpracování konkrétního zdroje pro konkrétní úlohu danou zadáním.
Tomu odpovídá jejich velmi slabá strukturovanost a prakticky absence jakéhokoliv procesu návrhu při jejich
tvorbě. Na druhou stranu však korektně plní svůj zamýšlený účel.

8. Využitelnost výsledků
 Získané souhrnné výsledky jsou rozsáhlé a potenciálně zajímavé. Lze si představit jejich využití např. v datové

žurnalistice.
9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste konkretizovat použitý způsob extrakce informací z HTML kódu? Byl použit nějaký parser

jazyka HTML?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Práce pana Kovaříka vykazuje mnohé formální nedostatky tak u technické zprávy tak i v návrhu a implementaci

použitých nástrojů. Na druhou stranu je však výsledkem rozsáhlá databáze potenciálně zajímavých dat, které
jsou jiným způsobem obtížně dostupná a tato data jsou pěkně prezentována formou interaktivní webové
prezentace. Navrhuji proto výsledné hodnocení stupněm D.
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