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Text posudku:     
 Cílem hodnocené diplomové práce byl návrh nové metody, která by řešila vybrané 
nevýhody existujících přístupů umožňujících transformaci relačních dat do RDF trojic na 
základě principů Linked Data s využitím informací obsažených ve veřejně dostupných 
zdrojích dat. Dá-li se z poněkud netradičně komplikovaného zadání soudit, základní myšlenka 
zadání práce splněna byla. 
 Autor se primárně zaměřil na problém sémantické interpretace literálových sloupců 
obsahujících konkrétně číselné hodnoty. Představené řešení je pak navrženo jako rozšíření 
existujícího systému Odalic, což je studentský softwarový projekt již dříve obhájený na MFF. 
Základem práce je využití poměrně rozsáhlé množiny vstupních CSV souborů, které byly 
autorem nejprve ručně anotovány. Na základě této znalosti a charakteristik číselných sloupců 
v nich obsažených je pak autor schopen s určitou mírou jistoty interpretovat sloupce i v nově 
dodaných vstupních souborech. 
 Práce je se svými 190 stranami nadprůměrně rozsáhlá, řádově 50 stran však tvoří jen 
přílohy a další obdobné části a podobně 50 stran poměrně uniformě pojaté experimenty. 
Naopak některým jiným částem práce je věnována pozornost nedostatečná, zejména jde o 
popis existujících a souvisejících řešení. Přestože by si celková struktura zasloužila více 
pozornosti a drobné přeuspořádaní, obvyklé části v textu najdeme. 
 Samotná práce je napsaná kvalitní angličtinou, text je plynulý, stylisticky dobře pojatý. 
Kvalita v některých částech práce však mírně kolísá. Množství typografických i jiných chyb 
je akceptovatelné. Téměř v celé práci se však systematicky porušují ustálené konvence např. 
na psaní velkých písmen v nadpisech, uvádění referencí atp. 
 Jakkoli je vlastní myšlenka navrženého řešení dobře motivovaná a přínosná, není 
vlastně příliš komplikovaná. Přestože v textu autor často kriticky diskutuje a odůvodňuje svá 
rozhodnutí nebo nahlíží na problém v širším kontextu, pojetí vlastního textu není příliš 
formální, což tradičně stěžuje možnost jeho důsledného pochopení. 
 Přestože je popis existujících přístupů neucelený a bez hlubšího vysvětlení jejich 
detailů, jejich vztah k navrženému řešení je diskutovaný dobře. Celkové množství citovaných 
zdrojů pak je velmi nadprůměrné, což svědčí o širokém přehledu autora o problematice. 
 Konečně paleta provedených experimentů je značně rozsáhlá a z hlediska použití 
nejrůznějších statistických ukazatelů a přístupů komplexně pojatá. Na druhou stranu tyto 
experimenty spíše jen ilustrují možnosti konfigurace jednotlivých parametrů. A jelikož jsou 
založeny jen na několika konkrétních zdrojích dat, možnost formulace obecně platných a 
zajímavých závěrů je omezená tak jako tak. 
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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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