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Předkládaná diplomová práce se zabývá generováním umělých testovacích XML dokumentů. Cílem 
práce je nalézt rozšíření stávajících přístupů, kde na jedné straně stojí systémy typu XMark, jejichž 
generátor umožňuje pouze poměrně 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). 
 
Na úvod je třeba poznamenat, že jelikož se mnou autor druhou verzi své práce ani jednou nekonzultoval, 
bohužel mě v podstatě postavil do role druhého oponenta.  
 
Písemné zpracování tématu práce je přijatelné, text obsahuje očekávané součásti. Sazba je profesionální, 
úroveň angličtiny je uspokojivá. Většina textu práce zůstala bez větších změn. Algoritmus byl rozšířen o 
zpracování XSD (původně pouze DTD), přesnější specifikaci tříd potřebných pro generování na základě 
DTD i XSD, zpřesnění parametrů pro generování a doplnění informací o generátorech v Microsoft Visual 
Studio 2013, Altova XMLSpy a <oXygen/> XML Editor. 
 
K práci mám stále několik hlavních výhrad: 

- Z velké části je text práce převzatý z původní verze práce bez zohlednění připomínek v jejich 
posudcích. 

- Vzhledem k tomu, že se jedná o téma zadané 11.11. 2010, tedy před téměř pěti lety, bylo by 
vhodné práci směřovat k aktuálním trendům a požadavkům v oblasti, což jsou např. Big XML 
Data nebo s nimi související formát JSON. V současné době je už zvolený přístup poněkud 
zastaralý. 

- V práci nejsou dobře zdůvodněny hlavní přínosy, resp. vylepšení oproti stávajícím generátorům. 
Samotné srovnání, které uvádí, že navržený generátor zvládá totéž, co stávající systémy, a 
ukazuje jak toho docílit, není příliš přesvědčivé. Jak je uvedeno v zadání, práce by měla přinést 
např. pro uživatele jednodušší a současně bohatší možnosti generování, generování nových 
konstruktů, efektivní generování apod. Nic z toho ale v práci není uspokojivě pokryto. 

- Stále v práci schází experimenty, které by ukázaly k čemu jsou generovaná data a možnosti 
generátoru ve stávajícím stavu lepší oproti těm existujícím, např. oproti jednoduchému generátoru 
XMark. Uvedená jednoduchá ukázka pro XPath dotazy ukazuje, že je možné generovat data 
např. s měnícím se fan-outem, což je zjevné. Ale nevysvětluje dostatečně proč bychom měli 
navržený generátor používat, když umí totéž, co existující systémy. Vhodnější by bylo rozsáhlejší 
srovnání již existujících výsledků pro XMark některého ze zvolených systémů pro vyhodnocování 
XPath.  

 
 
Doporučení k obhajobě: 
 
I přes výše uvedené připomínky práci    doporučuji     k obhajobě. 
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Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 
 
Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro 
kterou je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text 
posudku): 
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