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Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou porovnávání a měření (tzv. benchmarkingu) 

nástrojů pro zpracování XSLT šablon. Hlavním cílem bylo vytvoření flexibilního testovacího prostředí. 

 

Autor začíná průzkumem momentálně dostupných testovacích nástrojů pro XSLT procesory, definuje 

testovací kritéria XSLT procesorů a popisuje vybrané XSLT procesory. Aby bylo možné definovat co 

nejreálnější sadu testů, tak autor stáhl z internetu velké množství XSLT šablon. Na šablony následně 

aplikoval algoritmy čištění dat a provedl analýzu společných vlastností šablon a klasifikaci šablon do 

určitých kategorií. Díky této analýze je pak možné vytvořit šablony “reálných” testů modelujících 

používané typy XSLT šablon. 

 

Dále autor vytvořil parametrizovatelný program XSLT Benchmarking, který umí generovat testy z šablon 

testů, vytvářet XML reporty z porovnání různých XSLT procesorů a transformovat je do HTML. Program 

je nezávislý na OS, je rozšiřitelný o další testy, šablony testů, XSLT procesory a transformace reportů. Na 

závěr autor provedl samotné testování, ve kterém analyzoval a popisoval výsledky srovnávacích testů. 

 

Připomínky:  

 Při čištění dat autor uvažuje nástroj Diff, který porovnává řádky dokumentů. Jak se porovnají dva 

dokumenty, které se liší pouze nepodstatnou permutací některých „prohoditelných“ řádků? 

Uvažoval autor i nějaké sofistikovanější techniky pro porovnání XSLT šablon? 

 Ačkoliv je text po slohové a strukturální stránce kvalitně zpracovaný, tak je v něm velké množství 

gramatických chyb a překlepů. Abych šetřil papír, tak typické chyby táhnoucí se celou prací 

demonstruji jen na pár větách (chyby jsou podtrženy, potřeba reformulace vyznačena kurzívou). 

o Many areas are not discussed in any benchmarking or their benchmarking is 

obsolescence. 

o The absence of parameterization of these benchmarks is a big reason of their outdated. 

o Chapter 9 descibes our created program XSLT Benchmarking for comparing of some 

criteria of XSLT processors. 

o So, we can learn from XML benchmarking, theses or reports about XML benchmarking. 

o ... atd., v podstatě snad každý odstavec obsahuje podobné chyby, dále jsou časté chybné 

členy („a element“) a chybné časování sloves v přítomném čase. 

 V příkladu 7.1 a 7.2 by bylo dobré barevně odlišit rozdíly. 

 

Celkově ale předložená práce splňuje zadání i vytyčené cíle, řešení je dobře popsáno a nechybí ani časté 

shrnutí, případně hlubší analýzy. Student nastudoval zvolenou problematiku a prokázal i schopnost 

zanalyzovat a řešit zadaný problém. Co bych vyzdvihl je množství odvedené práce a její publikační 

potenciál (teda až se opraví angličtina). Práce Viktora Mašíčka proto podle mého názoru splňuje všechny 

podmínky na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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