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Cílem práce bylo popsat pojem sémantického webu, prozkoumat základní 
technologie použité nebo plánované pro jeho realizaci a vyhodnotit vývoj a současný 
stav této oblasti. 

Shoda se zadáním diplomové práce: 
Lze říci, že autorka ve své práci plně vyhověla zadání. 

Struktura práce: 
Práce, kterou autorka předkládá je velmi pěkně uspořádaná. 
Úvod práce velmi pěkně popisuje vznik webu a následně vznik myšlenky 
sémantického webu. 
V druhé kapitole autorka popisuje stručně ale výstižně základní myšlenku a cíle 
sémantického webu. 
Třetí a čtvrtá kapitola tvoří jádro práce. 
Ve třetí kapitole autorka popisuje základní technologie použité v této oblasti. jedná se 
především o 

• jazyk XML (eXtensible Markup Language), jehož hlavní rysy a příklady autorka 
popisuje 

• schéma RDF (Resource Description Framework), které je již prakticky 
využíváno 

• ontologie pro sémantický web - specielně jazyk OWL (Ontology Web 
Language), který je přehledně popsán 

• konečně také webové služby tvoří součást této oblasti 
Ve čtvrté kapitole autorka popisuje vlastní příspěvek k dané problematice. Jedná se o 
vytvoření ontologie týkající se knih (knižní ontologie). Autorka tuto ontologii vytvořila 
pomocí editoru Protégé-OWL, který umožňuje systematicky ontologii vytvořit a 
presentovat v grafické formě. Přesto že se jedná o poměrně malou oblast, ontologie 
je zpracována kvalitně a pečlivě. 
V posledních dvou kapitolách autorka popisuje přínos této oblasti a závěry. Autorka 
správně hodnotí současný stav této oblasti jako počátek vývoje sémantického webu 
a popisuje správně vztah sémantického webu k tzv. webu 2.0. 



Hodnocení práce 
Celkově práci hodnotím jako výbornou, zvláště co se týče popisu současné situace 
v dané oblasti. Problematika sémantického webu vyžaduje dobrou schopnost 
orientace v literatuře a schopnost postihnout hlavní myšlenky dosud neustáleného 
vývoje. Vlastní příspěvek autorky hodnotím jako velmi dobrý. V práci jsem nenalezl 
žádné podstatné nedostatky. 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka volí informační zdroje správně, citace jsou uvedeny dobře. 

Stylistická úroveň práce: 
Stylistickou úroveň práci hodnotím jako vynikající. 

Formální úprava práce: 
Formální úprava práce je velmi dobrá. Práce obsahuje také velmi pěknou obrazovou 
dokumentaci. 

Doplňující dotazy pro diplomantku: 
Práce je pěkná. Doplňující dotazy nemám. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 


