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Náročnost zadaného tématu X
Míra splnění zadání X X
Rozsah práce X
Struktura textové části práce X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace
Jazyková a typografická úroveň X
Návrh a design implementace
Kvalita zpracování softwarové části
Stabilita aplikace



Nejvýznamnější klady:
• Přehled metod pro řešení jednotlivých podúkolů, spolu s (experimentálním) 

vyhodnocením jejich účinnosti a jejich kladů a záporů.

Nejzávažnější nedostatky:
• Pomohlo by shrnutí ve formě výčtu, tabulky nebo snad obrázku, kde by bylo vidět, 

jaké (pod)úlohy práce řeší, jaké metody jsou pro každou z nich na výběr a jaké je 
jejich hodnocení.

• Je podivné ve vyhodnocení směšovat články stahované různými metodami, když 
autor sám píše, že se počet a struktura v obou formách stahování liší.

• Legenda Grafu 2 na str. 17 je shora dolů v opačném pořadí, než je (nad sebou) 
pořadí jednotlivých sérií dat. 

• Dokumentace k vytvořenému programu je obsažená pouze na přiloženém CD, 
patřila by do tištěné části práce. 

Další poznámky:
• Zadání práce předpokládalo vytvoření programu, výsledkem je ovšem spíše (také 

požadovaný) přehled možných metod a vyhodnocení jejich (nepříliš uspokojivé) 
úspěšnosti; i program je proto více než spustitelnou aplikací souborem dílčích 
nástrojů a knihoven pro vlastní experimenty a vyhodnocování výsledků. Autor si 
toho je vědom a v práci to sám uvádí. 

• Předchozí bod vyplývá z toho, že zkoumaná úloha (resp. její dílčí podúlohy 
identifikace témat, přiřazování témat textům, návrh metriky na vyhodnocování 
úspěšnosti...) nemají jednoznačně identifikovatelné správné řešení. Práce se snaží 
poctivě probírat všemi možnostmi, u každé zmiňuje klady a zápory. Na druhou 
stranu výsledek potom vyznívá neurčitěji (a beznadějněji) než kdyby autor jako 
programátor postavený před určitý úkol přijal rozhodnutí, implementoval je (třeba 
s možností uživatelské volby algoritmu) a následně vyhodnotil. Práce proto vychází 
spíše jako výsledek výzkumu než jako návrh a implementace programu.

• Práce také nesplňuje požadavek zadání na kontinuální zpracování; autor v textu 
zdůvodňuje, proč to vzhledem k použitým algoritmům není vhodné, kdyby tento 
požadavek ale bral jako nutnou podmínku, musel by tomu volbu algoritmu 
přizpůsobit (viz předchozí poznámka o práci výzkumné nebo implementační).
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Návrh známky X
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