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Předkládaná diplomová práce se zabývá generováním umělých testovacích dat, konkrétně XML 
dokumentů. Cílem práce je nalézt rozumný kompromis mezi stávajícími přístupy, kde na jedné 
straně stojí systémy typu XMark, jejichž generátor umožňuje pouze triviální zvětšování 
dokumentu opakováním stejného elementu (ale díky své jednoduchosti je stále nejpoužívanější), 
zatímco na straně druhé najdeme generátor ToXGene, který umožňuje velmi přesně popsat 
strukturu požadovaných dokumentů a konkrétních datových instancí (ale díky své složitosti je 
naopak využíván minimálně). Pro tyto účely autor vychází z analýzy reálných XML dat a 
navrhuje sadu parametrů, které popisují požadovaná data dostatečně, ale současně není příliš 
rozsáhlá. 
 
Písemné zpracování tématu práce je uspokojivé, text obsahuje očekávané součásti. Sazba je 
profesionální, úroveň angličtiny je přijatelná.  
 
Hlavní připomínka k práci je následující: Cíl práce se zdá být na první pohled jednoduchý, ale 
navrhnout vhodné kompromisní řešení mezi univerzálností a jednoduchostí není lehký úkol. Autor 
tento požadavek sice splnil, ale navržená sada parametrů není dobře zdůvodněná, přestože se 
snaží vycházet z charakteristik používaných při analýzách reálných dat. Tento problém je vidět na 
kapitole 5 (srovnání s existujícími přístupy), kde autor porovnává výstupy z navrženého 
generátoru s výstupy z generátorů XMark, X007, ToXGene a ukazuje, že navržený generátor je 
schopen podobných výstupů. Tento fakt ale bohužel nepřináší žádnou zásadní informaci a důvod 
proč bychom měli navržený generátor používat. Vhodnější by bylo demonstrovat výhody řešení 
(které bezpochyby existují) např. pomocí sady nástrojů pro dotazování nad XML daty, která by 
byla generována různými nástroji. Takovéto srovnání by demonstrovalo, že triviální XMark 
umožňuje sledovat pouze závislost na velikosti dat, složitý ToXGene vyžaduje komplexní 
parametrizace, aby umožňoval sledovat závislost např. na změnách fan-outu elementů nebo 
množství smíšeného obsahu, zatímco navržený generátor toto umožňuje definovat jednoduše. 
 
Přes uvedenou připomínku práce splňuje původní zadání i cíl. Student dobře pronikl do zvolené 
problematiky a prokázal schopnost detailně zanalyzovat a řešit zadaný problém. Práce Romana 
Betíka podle mého názoru splňuje podmínky na diplomovou práci kladené, a proto ji doporučuji 
k obhajobě.  
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