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Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou evoluce XML aplikací, tj. situace, kdy 
se změní uživatelské požadavky a je potřeba odpovídajícím způsobem modifikovat všechny 
zasažené součásti aplikace. Autor se zaměřuje na algoritmus adaptace XPath dotazů při změně 
schématu XML dat. 
 
Samotnou práci hodnotím kladně. Náročností tématu i jeho zpracováním bezpochyby 
přesahuje standardní požadavky MFF UK. Text práce obsahuje veškeré nezbytné součásti. Za 
největší přínosy považuji následující aspekty: 
 

 Autor navazuje na úspěšně obhájený SW projekt DaemonX, který se zabývá 
problematikou evoluce XML aplikací obecně. Projekt byl navržen jako framework 
tvořený jednotlivými plug-iny, a tudíž jej bylo možné snadno rozšířit o algoritmy 
navržené v práci. Autor navíc vytvořil příjemné uživatelské rozhraní. 

 Ačkoli je problematika evoluce XML dat aktuální, propagací změn do XML dotazů se 
zabývá minimum prací. Je to zřejmě dáno především složitostí problému. Autor práce 
tedy přináší první krok – adaptaci netriviální množiny Xpath dotazů. Jeho práce je 
tedy jednoznačně novátorská a ojedinělá. 

 Přestože se autor zaměřil na podmnožinu jazyka XPath, podařilo se mu postihnout 
velké množství konstruktů a situací. Rozborem jednotlivých případů navíc dokazuje, 
že je jeho přístup korektní nebo že daný případ nemá bez zásahu uživatele možné 
řešení.  

 Obecně má navržený algoritmus vzhledem k výše uvedenému potenciál publikace na 
mezinárodní konferenci, v kontextu celého SW projektu také ve vhodném odborném 
časopise. 

 
Práce má kvalitní úpravu, je napsána anglicky na poměrně dobré úrovni a obsahuje minimum 
typografických chyb. Pro popis algoritmů použil autor netriviální formální aparát. 
 
Z obecného hlediska práce původní zadání i cíl bezpochyby splňuje. Student dostatečně 
pronikl do zadané problematiky a prokázal schopnost detailně zanalyzovat a řešit zadaný 
problém, navíc na velmi dobré teoretické úrovni a současně s podporou kvalitní 
implementace.  
 
Práce Marka Poláka podle mého názoru splňuje všechny podmínky na diplomovou práci 
kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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