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Inference of XML Integrity Constraints 
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí odvozování XML integritních omezení 
jakožto doplňku pro metody, které odvozují strukturální aspekty XML dat. Konkrétně se autor 
zaměřil na odvozování datových typů ID/IDREF/IDREFS jazyka DTD prostřednictvím 
heuristických přístupů. 
 
Na práci samotné neshledávám žádné nedostatky. Po počáteční analýze stávajících přístupů, 
kterých vzhledem k obtížnosti problému není mnoho, se autor rozhodl pro originální přístup a 
především experimentální zaměření práce, které je v této oblasti poměrně novátorské. 
Zpracování tématu odpovídá požadavkům na diplomovou práci MFF UK, text obsahuje 
veškeré očekávané součásti. Sazba je profesionální, úroveň angličtiny je nadprůměrná, 
zvolený formalismus odpovídá náročnosti tématu. Autor se práci věnoval pečlivě a s 
nasazením. 
 
Hlavní přínosy práce vidím v následujících bodech: 
 

 Autor se naměřil na poměrně obtížnou problematiku a pro její řešení si zvolil zajímavý 
přístup převodu na problém hledání maximální nezávislé množiny a následného 
experimentálního srovnání heuristických řešení této problematiky. Rozsah 
experimentů je nadstandardní. 

 Implementace přístupu byla založena na dříve úspěšně obhájeném SW projektu jInfer 
– rozšiřitelném a modulárním frameworku pro odvozování XML schémat – na jehož 
vývoji se autor práce podílel jako manager týmu. Rozšířením programu v navazujících 
pracích studenti prokázali smysluplnost základní myšlenky projektu a použitelnost 
výsledného díla. 

 Výsledky práce jsou bezpochyby zajímavé a vhodné pro publikování na odpovídající 
mezinárodní konferenci či odborném časopise. Autor jimi položil dobré základy pro 
své plánované Ph.D. studium v zahraničí. 

 
Z obecného hlediska práce splňuje původní zadání i cíl. Student dostatečně pronikl do zvolené 
problematiky a prokázal schopnost detailně zanalyzovat a řešit zadaný problém. Problematika 
je popsána na teoretické úrovni a současně doplněna prototypovou implementací a rozsáhlými 
experimenty. 
 
Práce Matěje Vitáska podle mého názoru splňuje všechny podmínky na diplomovou práci 
kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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