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Text posudku 
 
Diplomová práce se zabývá problémem matchování entit reprezentovaných ve strukturovaných datech. Cílem je 
poznat, zda dvě datové entity, o nichž jsou ve strukturovaných datech reprezentovány údaje, které nemusí být 
identifikátory, reprezentují stejnou entitu reálného světa či nikoliv. Jedná se o velmi praktický problém vyskytující 
se v řadě situací a domén. 
 
Práce je rozdělena na dvě části. V první části práce je popsáno navržené řešení. Nejprve se autor věnuje existujícím 
řešením, když zmiňuje existující srovnávací studii Kopcke and Rahm 2010. Téma matchování entit bylo v posledním 
desetiletí poměrně intenzivně studované téma, vzhledem k množství datových zdrojů, které se v poslední době 
objevily a jsou volně přístupné. Překvapuje mě proto, že autor vychází z již poměrně staré srovnávací studie a tím 
pádem z ještě starších možných řešení. Novější přístupy neexistují? Autor práce existující přístupy detailně 
vysvětluje a z nich sestavuje kombinaci, na kterém dále staví řešení práce. V této části práce ale dochází k návrhu 
finálního algoritmu nezávisle na datech, na doméně pro kterou má být řešení stavěno. A tak si čtenář klade otázku, 
zda má být řešení opravdu zcela nezávislé na doméně? Bude to pak fungovat na konkrétních datech? 
 
Ve druhé části je pak popsáno vlastní řešení postavené na vybraném algoritmu z první části. Autor poměrně rychle 
přechází k implementačním detailům, které jsou proloženy popisy řešení na abstraktnější úrovni. To je obtížné pro 
čtení a pochopení celého konceptu. Lepší by bylo se věnovat popisu návrhu řešení bez implementačních detailů a 
potom se teprve věnovat implementaci. Velmi pozitivně hodnotím sekci, ve které autor evaluuje řešení. Nebylo 
snadné nalézt testovací data a to, co bylo nalezeno, vyžadovalo netriviální čištění dat (formátu). A poté se teprve 
autor mohl věnovat evaluaci, kterou provedl precizně. 
 
Drobné chyby: 
- str. 20 : citace (s.r.o. 2015) – opravdu byla takto zamýšlena? 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění. 
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