
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Cilip Peter, Bc.
Téma: Rozhraní pro aspektové vyhledávání v indexu Wikipedie (id 20838)
Oponent: Otrusina Lubomír, Ing., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student splnil zadání s drobnými výhradami. V práci se nepíše nic o technikách efektivního počítání četnosti

aspektů v semi-strukturovaných datech (bod 1). Vytvořený systém je velmi jednoduchý a reálně neumožňuje
provádět složitější dotazy (bod 2). Srovnání vytvořeného systému s dostupnými konkurenčními systémy je velmi
krátké a obecné a neobsahuje žádné konkrétní hodnoty (bod 3).

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Všechny její části jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Prezentační úroveň technické zprávy je spíše podprůměrná. Některé kapitoly v práci by bylo vhodné rozšířit

(např. popis formátů Turtle a Quad turtle či popis aspektového vyhledávání). Student v práci popisuje určité
technologie, přičemž není příliš jasné, jak se v práci využijí. Na mnohé obrázky se student v práci neodkazuje a
ani je nijak nepopisuje. V práci se občas objevují nepravdivá či sporná tvrzení. V popisu implementace student
zabíhá do ne příliš zajímavých detailů, naopak popis vytvořeného systému je neúplný.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Formální úprava technické zprávy je průměrná. Po typografické stránce bych vytkl fakt, že některé výpisy jsou

rozděleny na dvě strany. Student v práci zmiňuje mnohé systémy, ale většinou na ně neuvádí odkazy (např.
Nupedia, YAGO, ArangoDB, Neo4j). Jazykovou stránku práce nemohu posoudit, protože je psána ve
slovenštině.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Výběr studijních pramenů je vhodný a jednotlivé zdroje jsou relevantní k tématu práce. Student se v práci

průběžně odkazuje na použité zdroje. V mnoha případech však není jasné, odkud student čerpal, protože jsou
citace umístěny nevhodně nebo zcela chybí (např. kapitoly 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.3 nebo tabulka 5.2). Některé
zdroje (např. weby použitých technologií) by se hodili spíše do poznámky pod čarou.

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Ačkoliv student tvrdí, že při návrhu systému zohlednil nedostatky existujících řešení a kladl důraz na

jednoduchost a použitelnost systému, výsledek tomu neodpovídá. Vytvořený systém je sice jednoduchý, ale
celkem nepřehledný a jeho použitelnost je sporadická. Grafické uživatelské rozhraní systému je velmi neintuitivní.
Systém je také velmi pomalý, což je patrné zejména u složitějších dotazů. To je pravděpodobně způsobeno
nevhodně zvolenou relační databází. Zdrojové kódy nejsou téměř vůbec komentovány. Dokumentace k systému
neexistuje.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Výsledky práce pravděpodobně nejsou v praxi nijak využitelné.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste Váš systém založil na relační databázi, a ne na grafové databázi, která by k danému účelu byla

vhodnější?
Můžete komisi ukázat srovnání snadnosti a efektivity dotazování s tradičními způsoby, dostupnými v
konkurenčních nástrojích?

10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Student splnil zadání s drobnými výhradami. Vytvořený realizační výstup je velmi jednoduchý a splňuje zadání

jen v minimální možné míře. Na mnoha místech technické zprávy není jasné, odkud student čerpal. Zejména z
těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm E.

 

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