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Text posudku:     

 Cílem hodnocené diplomové práce byl návrh nového řešení na odvozování schémat 

NoSQL databází, a to na základě analýzy již existujících řešení a identifikace jejich výhod a 

nevýhod. Zadání práce bylo v tomto smyslu splněno. Práce se však zaměřila čistě jen na 

odvozování schémat JSON dokumentů a jakkoli i určité další logické modely lze do jisté míry 

převést do JSON modelu, obecně tato myšlenka neplatí.  

 Vybrané existující přístupy byly nejenom představeny, ale také implementovány a 

experimentálně srovnány, a to včetně prototypové implementace autorem navrženého řešení. 

Jeho základem je rozšíření abstraktního modelu na reprezentaci schémat agregátně-

orientovaných NoSQL modelů a dále paralelní algoritmus vlastní inference fungující nad 

platformou Apache Spark. 

 Z hlediska struktury obsahuje práce všechny očekávané součásti, byť první dvě kapitoly 

věnující se převážně oblasti Related Work by z hlediska své povahy a rozsahu měly být 

spojeny v jednu. Adekvátní je práce i z hlediska délky hlavního textu. Množství citovaných 

odborných zdrojů je nadprůměrné, jejich popis v již zmíněné kapitole se ale převážně 

omezuje na jejich prostý výčet a stručný popis ochuzený o hlubší pozorování nebo souvislosti. 

 Práci by také pomohla menší reorganizace textu, aby používané pojmy (např. ohledně 

struktury JSON) byly definovány dříve, než jsou v textu intenzivně používány. Minimálně 

některé přílohy by pak bylo vhodnější umístit přímo do textu a lépe okomentovat, protože se 

přímo týkají vysvětlení funkcionality jednotlivých řešení a jejich vzájemných rozdílů. 

 Text práce je napsán velmi kvalitní angličtinou, myšlenky jsou prezentovány plynule a 

provázaným způsobem, text je srozumitelný. Počet chyb je minimální. Oproti zvyklostem ale 

nejsou používána velká písmena v nadpisech, referencích, stejně jako jsou používány 

vztažené tvary. Text by také mohl být doplněn o více ilustrativních příkladů. 

 Silnou stránkou práce je již zmíněná implementace několika vybraných existujících 

přístupů, což z hlediska rozsahu dostupných informací patrně nebyla snadná práce. Provedeny 

byly i škálovací experimenty, jejich výsledky je však nutné brát s rezervou, protože jednotlivé 

přístupy se liší i pokud jde o jejich možnosti a očekávané výstupy. 

 Přestože byla práce implementačně náročnější, samotný model a principy inference jsou 

převážně jen mírným rozšířením, úpravou a kombinací vybraných existujících přístupů. Díky 

tomu by přínosy práce mohly být podstatně větší, zejména pokud by se autor zaměřil na 

hlavní identifikované nevýhody stávajících řešení, např. v podobě detekce referencí, případně 

skutečné podpoře multi-modelového přístupu. 
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