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Cílem hodnocené diplomové práce mělo být studium metod na automatické odvozování schémat pro 
množiny XML dokumentů a návrh vlastního řešení založeného na jazyku Schematron. Toto řešení mělo 
vycházet především z provedené analýzy existujících přístupů, porovnání jejich výhod i nevýhod a následně 
vhodného experimentálního ověření vlastností navrženého přístupu na prototypové implementaci. 

Navrhovaný přístup k odvozování schémat obsahuje dva hlavní kroky – nejprve je z předložených 
XML dokumentů pomocí existující metody odvozena jednotypová stromová gramatika, která je následně 
v druhém kroku transformována nově navrženým algoritmem do sady podmínek vyjádřených konstrukty 
jazyka Schematron, konkrétně s využitím jazyka XPath pro specifikaci těchto podmínek. Jádro práce se tedy 
zabývá možnostmi, jak přeložit produkční pravidla gramatiky a jejich modely obsahu postavené na 
regulárních výrazech do požadovaných podmínek včetně vymezení jejich kontextů. 

Jak autor sám konstatuje, cílem jazyka Schematron je nabídnout jiné možnosti ověřování validity než 
pomocí standardního popisu vyžadované struktury dokumentů gramatikami, a to jak pomocí pozitivně, tak 
negativně vymezených podmínek. Těchto odlišných možností se však nevyužívá. Pokud tedy výsledné 
schéma dokáže popisovat jenom strukturu, a to ještě jen částečně za řady omezujících podmínek, nabízí se 
otázka praktické použitelnosti navržené metody. Vygenerovaných podmínek je navíc velké množství, jsou 
netriviální, a nelze tudíž očekávat jejich efektivní vyhodnocení. 

Struktura práce a jasně vymezený obsah a ucelenost jednotlivých kapitol nejsou nejvhodnější, přesto 
práce obsahuje téměř všechny očekávané části. Na úkor rozsáhlého a neformálního představování 
jednotlivých technologií mělo být pravděpodobně více prostoru věnováno kritické diskuzi existujících 
přístupů, jejich limitujících vlastností a diskuzi dosažených přínosů práce včetně výsledků experimentů. 

Po stylistické a gramatické stránce je práce napsána dobrou angličtinou s přijatelným množstvím 
chyb. Z hlediska typografie obsahuje práce jen minimum chyb, grafická úprava a rozvržení jsou také 
převážně dobré. Pozitivem je snaha o formální zpracování na základě definic, příkladů a vysvětlujícího textu. 
Počet věcných chyb, nepřesných tvrzení nebo vágních formulací je však poměrně velký a mnohdy brání 
plynulému a snadnému pochopení textu. 

Přestože teoretická přesnost práce není vysoká, paleta využívaných formálních modelů je netriviální. 
Vychází se z aktuálních poznatků v řešené oblasti a rozsah práce s odbornými zdroji je také dostatečný. 
Lepšímu porozumění myšlenkových pochodů nebo motivaci učiněných rozhodnutí by pomohla plynulejší 
formulace textu doplněná o argumenty. Některé části práce tak působí jen jako výčet definic a faktů, jejichž 
účel a často i přesný význam není zřejmý. Tomu nepomáhá ani občasné nekoncepční uvedení prolínajících 
se definic, které se z pohledu celé práce nezdají být potřebné, jiné definice naopak chybí. 

V souladu se zadáním byly také provedeny experimenty nad prototypovou implementací a 
testovacími daty. Tyto experimenty se však omezily pouze na demonstraci funkčnosti navrženého řešení, 
ilustraci jeho technických omezení, ale časovou nebo prostorovou složitostí se nezabývaly vůbec. Naopak 
velmi kvalitně jsou diskutovány nevýhody navrženého přístupu a možnosti jejich případného odstranění. 

I přes uvedené nedostatky však práce jako celek splňuje požadavky na diplomovou práci kladené, a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 
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