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Vlastní text: 

 

Generování syntetických XML dat je klíčovou úlohou optimalizace aplikací, u nichž je třeba 
experimentálně ověřit efektivitu požadovaného zpracování XML dat. Autor práce se zaměřil na speciální 
podmnožinu této problematiky - případ, kdy máme k dispozici XML operace (konkrétně dotazy v jazyce 
XPath), pro něž potřebujeme degenerovat příslušná data.   
 
Hlavní klady práce: 

 Autor se zabývá zcela novou, netriviální a současně prakticky velmi dobře využitelnou 
problematikou. V práci navrhuje základní algoritmus a několik jeho optimalizací, které umožňují 
efektivní generování rozsáhlejších dat. Přestože navržený algoritmus ještě vyžaduje další 
rozšíření aby mohl být využíván v praxi, v dané oblasti se jedná o zcela nový přístup. 

 Autor zavádí (a dodržuje) netriviální formalismus.  Formální definice jsou navíc doplněny řadou 
příkladů, které dále zjednodušují pochopení problematiky. 

 
Práce obsahuje veškeré očekávané součásti, od analýzy existujících řešení, až po experimentální 
zhodnocení navrženého přístupu a diskusi dalšího možného rozšíření. Text práce je napsán čtivě, úroveň 
angličtiny je odpovídající.  
 
Připomínky k práci: 

 V experimentálním zhodnocení přístupu by bylo vhodné také srovnání s jinými pracemi, které by 
přímo ukazovalo hlavní výhody navrženého přístupu. I když ty jsou zmíněny v ostatním textu.  

 Podobně by v experimentální části mohla být také demonstrace výhod navrženého řešení v 
kontextu konkrétní testované aplikace. 

 Práci by ještě prospěly drobné jazykové korektury. 
 
Přes uvedené připomínky práce splňuje původní zadání i cíl. Student dobře pronikl do zvolené 
problematiky a prokázal schopnost detailně zanalyzovat a řešit zadaný problém. Práce Dušana 
Rychnovského podle mého názoru splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. 
 
 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

ANO  

 

 

 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prvzoryace/ 

 

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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