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Text posudku:     

Diplomová práce se zabývá problémem sémantické interpretace tabulkových dat, která jsou 

volně dostupná na Webu obvykle v podobě CSV souborů. Konkrétně se zabývá 

podproblémem, kterým je sémantická interpretace numerických sloupců. Jedná se o sloupce, 

jejichž hodnoty jsou pouze číselné a tudíž není možné aplikovat techniky využívané při 

sémantické interpretaci řetězcových sloupců, které jsou založeny na párování řetězců vůči 

dané znalostní bázi. 

Práce je zpracována poměrně kvalitně a velmi detailně. Autor kromě analýzy samotného 

problému, návrhu jeho řešení a implementace v existujícím SW nástroji Odalic též popisuje 

řadu souvisejících problémů. Ty pouze nezmiňuje, ale nastiňuje již jejich možná řešení. 

Experimentální část je rozsáhlá a experimentálně ověřuje řadu aspektů navrženého řešení. 

V práci vidím dva vážnější problémy. Prvním problémem je nejasná a nejednoznačná definice 

řešeného problému. Autor uvádí, že jeho cílem je sémantická interpretace relací kódovaných 

numerickými sloupci tabulek. Není ale jasné z obecného popisu ani z příkladů, zda tím je 

myšlen vztah sloupce na významový prvek (např. sloupce, jehož hodnotou jsou teploty ve 

stupních Celsia na koncept "stupně Celsia") nebo zda se jedná o rozpoznávání, zda je sloupec 

cizím klíčem odkazujícím do jiné tabulky a identifikace významu takto kódovaného vztahu. 

Zpočátku se zdá, že se jedná o druhou možnost. Z příkladu (s teplotou ve stupních Celsia) a 

popisu v kapitole 4 se zdá, že se jedná o první možnost. Pro druhou možnost by ani příklad se 

stupni Celsia nedával smysl. 

Druhým problémem je sekce evaluace. I když je velmi obsáhlá a zahrnuje vše potřebné, chybí 

stručnější závěr a celkové srovnání. Čtenář musí závěr činit sám nebo jej složitě z textu 

vytěžovat. 

Přesto však práce naplnila zadání. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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