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K celé práci lepší OK horší nevyh.

Obtížnost zadání X

Splnění zadání X X

Rozsah práce X X

Cílem práce bylo navrhnout a implementovat výukový systém, sloužící pro vizua-
lizaci vybraných algoritmů a jejich datových struktur pro vyhledávání v textech. Práce
bohužel tento cíl splňuje pouze částečně – vizualizuje indexy používané pro booleovské
a vektorové vyhledávání (invertovaný soubor a matici incidence termů), ale už nikoliv
vyhodnocování dotazů v kterémkoliv z těchto modelů.

Takto „očesanéÿ zadání je na hranici triviality.

Textová èást práce lepší OK horší nevyh.

Formální úprava X X

Struktura textu X

Analýza X X

Vývojová dokumentace X

Uživatelská dokumentace X X

Textová část práce nejprve čtenáře uvede do problematiky vyhledávání v textech.
Poté rozebere existující vizualizační nástroje a shledá, že žádný z nich není k danému
účelu vhodný – není divu, všechny nástroje totiž slouží k vizualizaci algoritmů, ale práce
se ve své redukované podobě zabývá pouze demonstrací sestrojených datových struktur.
Následuje stručný popis návrhu aplikace (zejména způsobu dokování oken, vše ostatní je
triviální) a dokumentace.

Po typografické stránce je text zpracován dost špatně, sazba je „děraváÿ s mini-
mem užitečného obsahu na stránce. Vysloveně nevhodné je použití křivě nascanovaných
obrázků (obr. 2.1 a 2.2) se spoustou artefaktů. Text obsahuje nemálo překlepů a grama-
tických chyb.



Analýza problému je provedena korektně, jen bych vytkl použití spojnicových grafů
pro zobrazení diskrétních dat (spojnice ukazují mezihodnoty, kterých funkce ve skuteč-
nosti nenabývá).

Vývojová dokumentace obsahuje zbytečně detailní popis jednotlivých metod, lepší
by bylo zaměřit se na zásadní záležitosti, zejména celkovou strukturu aplikace.

Uživatelská dokumentace rovněž zabředává do zbytečných partikulárií, jako je na-
příklad instalace běhového prostředí Javy.

Implementaèní èást práce lepší OK horší nevyh.

Kvalita návrhu X

Kvalita zpracování X X

Stabilita implementace X

Implementace je funkční a stabilní, ovšem velice pomalá. Po načtení cca 30 kB textu
trvá libovolná operace řádově minuty, což aplikaci činí nepoužitelnou na cokoliv kromě
triviálních vstupů.

Celkové hodnocení: dobře

Práci navrhuji na zvlá¹tní ocenìní: ne

V Praze dne 27. srpna 2012

Martin Mareš


