
Posudek diplomové práce Michala Kozáka 
 

Schematron Schema Inference 
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí automatického odvozování XML schématu 
pro dané vstupní XML dokumenty. Konkrétně se zaměřuje na odvozování schématu v jazyce 
Schematron, který se od běžně používaných jazyků založených na gramatikách (DTD, XML 
Schema, RELAX NG) značně liší použitím pravidel (integritních omezení) vyjádřených v 
jazyce XPath. 
 
K práci samotné nemám žádné významné výhrady. Autor veškeré kroky pravidelně 
konzultoval a připomínky pečlivě zohlednil. Kvalita zpracování tématu odpovídá 
požadavkům na diplomovou práci MFF UK, v textu nalezneme veškeré očekávané součásti. 
Jedinou (drobnou) připomínku mám ke zvolenému SW pro psaní textu práce. Použití LaTeXu 
by výrazně zkvalitnilo sazbu, zejména v případě formálních definic a pseudo-algoritmů. 
Nicméně se jedná o problém čistě „kosmetický“. 
 
Hlavní přínosy práce vidím v následujících bodech: 
 

 Autor se zaměřuje na zcela novou oblast odvozování schématu, která doposud nebyla 
podrobněji zkoumána. Jedná se tedy o novátorský přístup a originální výsledky 
s potenciálem publikace na vhodné mezinárodní konferenci. 

 Velmi oceňuji detailní nastudování a následný popis vlastností současných jazyků pro 
popis XML schématu, a to nejen z hlediska nabízených konstruktů, verzí a praktické 
použitelnosti, ale také z hlediska formálních vlastností vyjádřených pomocí 
stromových gramatik. 

 Text obsahuje rozsáhlé množství příkladů, které zjednodušují čitelnost a pochopení 
textu.  

 Autor nabízí několik možných řešení jednotlivých částí problému odvozování 
schématu v jazyce Schematron, včetně jejich diskuse, srovnání a popisu omezení. 

 V případě možnosti je text doplněn také formálními důkazy správnosti navržených 
algoritmů. 

 
Z obecného hlediska práce splňuje původní zadání i cíl. Student dostatečně pronikl do zvolené 
problematiky a prokázal schopnost detailně zanalyzovat a řešit zadaný problém. Řešení je 
popsáno na teoretické úrovni a současně doplněno prototypovou implementací umožňující 
experimentální zhodnocení. 
 
Práce Michala Kozáka podle mého názoru splňuje všechny podmínky na diplomovou práci 
kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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