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Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí detekce a odvozování XML integritních 
omezení. Po nastudování různých problémů v této oblasti se autor zaměřil na nejznámější typ 
integritních omezení – funkční závislosti – a na problematiku oprav XML dokumentů, které 
dané závislosti porušují. V práci navrhl několik vylepšení stávajících přístupů, např. 
s využitím váhového modelu nebo uživatelské interakce. 
 
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 si zvolil netriviální téma, pro jehož pochopení je nutné nastudovat množství 
teoreticky zaměřených článků s poměrně komplikovaným formálním aparátem.  

 Autor v práci využívá studentský SW projekt jInfer – framework umožňující 
odvozování XML schémat pro danou množinu XML dat. Projekt je založený na 
principu plug-inů, které reprezentují jednotlivé kroky odvozování. Přestože je téma 
práce poněkud vzdálené od původního cíle projektu, autor ukázal, že je projekt 
navržen dostatečně obecně a je ho možné rozšířit i jiným směrem. 

 V práci je navrženo několik možných vylepšení stávajících přístupů a tyto jsou 
experimentálně srovnány na různých typech reálných i uměle vygenerovaných dat. 
Autorovi se na některých typech dat podařilo velmi pěkně ukázat očekávané výhody 
oproti původním řešením. 

 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. Jak 
již bylo řečeno, pro popis problematiky a algoritmů bylo třeba 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 Michala Švirce podle mého názoru splňuje všechny podmínky na diplomovou práci 
kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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