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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Diplomová práce pojednává o způsobu uložení informací a meta-informací o chemických strukturách a o jejich

indexaci a vyhledávání. Vzhledem k velkému rozsahu řešených problémů, nutnosti nastudování příslušných
řešení z vědeckých článků a nesnadné implementaci, považuji zadání za obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je 65 vysázených stran od úvodu po závěr, což je v obvyklém rozmezí. Obsah je

relevantní a informačně bohatý, jednotlivé kapitoly popisují příslušná témata velmi detailně a včetně souvislostí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva má logickou strukturu, která sleduje postup vývoje výsledného programového řešení. Výklad je

plynulý a dobře pochopitelný. Oceňuji stručný, avšak informačně bohatý úvod do problematiky a přehled
existujících řešení dílčích problémů. Drobnou výtku mám k diagramu tříd v obr. 6.1, str. 50, který neobsahuje
vazby (přestože jsou tyto z atributů tříd patrné).

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Z hlediska formální úpravy je technická zpráva téměř bez chyb. Typografická úroveň je velmi dobrá, vč. sazby

mnoha obrázků, algoritmů a tabulek. Po jazykové stránce je zpráva bez významných chyb (např. drobné chyby v
interpunkci).

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam literatury obsahuje 40 položek, z nichž velká část jsou odborné (vědecké) publikace. Všechny zdroje

jsou v textu řádně citovány a je velmi dobře patrný způsob a rozsah jejich použití. Text také obsahuje v
poznámkách pod čarou mnoho odkazů na další online zdroje.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem je programové řešení pro vyhledávání chemických struktur, které se skládá z webového a

aplikačního serveru a úložiště. Řešení je plně funkční, dobře navržené a vhodně implementované. REST API
webového serveru (obr. 5.1, str. 39) mohlo mít lepší strukturu respektující lépe pravidla architektury REST
(konkrétně by bylo lepší oddělit URL pro získání výsledků dotazu a sledování průběhu hledání, resp. obě URL
vést nejprve přes identifikátor dotazu, jako REST zdroje, a poté na výsledky nebo průběh, jako vlastnosti zdroje).
Oceňuji asynchronní komunikaci webového a aplikačního serveru pomocí front (*MQ) s myšlenkou lepší
škálovatelnosti řešení. Výborné je také podložení návrhových a implementačních rozhodnutí v kap. 6 vhodnými
experimenty (měření náročnosti formátů pro ukládání, ladění databáze, aj.) a následné experimenty nad
výsledným řešením v kap. 7.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledné programové řešení nalezne uplatnění v praxi a po přidání GiST indexu do PostgreSQL pro vyhledávání

podstruktur (tento index se v rámci práce nakonec nepodařilo implementovat, kap. 7.3.2) bude výsledný systém
použitelný také pro rozsáhlé databáze a schopný konkurence existujícím systémům.

9. Otázky k obhajobě
 V kap. 7.3.2 píšete, že se nakonec nepodařilo implementovat GiST index pro vyhledávání podstruktur. Z

jakých důvodů se to nepodařilo, co by bylo potřeba vyřešit a jak by byla náročná implementace?
Práce obecně neshledává přílišný přínos v grafových databázích (kap. 5.5) a zmiňuje, že by bylo potřeba
jejich konkrétní přínos změřit. Stručně vysvětlete, jaké experimenty by bylo potřeba provést.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Výsledkem diplomové práce náročnějšího zadání je velmi kvalitní technická zpráva a zajímavé, důkladně

zpracované technické řešení. Navrhuji hodnotit práci stupně výborně (A).

 

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