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Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou odvozování schématu XML dat. Na 
rozdíl od většiny existujících prací pro odvozování využívá nejen ukázkové množiny XML 
dokumentů, ale také znalosti XML operací nad vstupními daty, konkrétně dotazů v jazyce 
XQuery. Autor v práci diskutuje rozsáhlou množinu možností využití jazyka XQuery, 
zaměřuje se pak na dva směry rozšíření – odvozování datových typů a klíčů.  
 
Práci samotnou hodnotím kladně. Zpracování zadaného problému splňuje standardní 
požadavky na diplomovou práci MFF UK a zahrnuje veškeré očekávané součásti. Hlavní 
klady práce jsou následující: 
 

 Autor diskutuje veškeré konstrukty jazyka XQuery, které je možné pro odvozování 
struktury XML dat, resp. odpovídajících integritních omezení, využít. 

 Autor navázal na diplomovou práci Jiřího Schejbala, která z XQuery dotazu staví 
syntaktický strom a analyzuje jeho strukturu. 

 Pro účely odvozování klíčů a cizích klíčů autor využil existující přístup, který doposud 
nebyl implementován, a experimentálně jej ověřil. Prokázal tak jeho skutečnou 
použitelnost. 

 Navržený algoritmus je implementovaný v kontextu SW projektu jInfer, obecného 
modulárního frameworku umožňujícího odvozování XML schémat. 

 Z obecného hlediska mají výsledky práce potenciál publikace na mezinárodní 
konferenci. Celý SW projekt jInfer, na jehož vývoji se autor podílel a který je dále 
rozvíjen v  dalších diplomových pracích, také ve vhodném odborném časopise. 

 
Práce má kvalitní úpravu, je napsána anglicky a obsahuje minimum typografických chyb. Pro 
popis problematiky a algoritmů bylo třeba navrhnout a využít komplexní formální aparát. 
 
Předložená práce bezpochyby splňuje zadání i cíl. Student nastudoval zvolenou problematiku 
a prokázal schopnost zanalyzovat a řešit zadaný problém. Navržené řešení je popsáno 
formálně a současně doplněno kvalitní implementací, založenou na souvisejícím SW projektu. 
 
Práce Mária Mikuly podle mého názoru splňuje všechny podmínky na diplomovou práci 
kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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