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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář    

Práce řeší zajímavé výzkumné téma, a navržený nástroj dosahuje zajímavých výsledků. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☒ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☒ ☐ 

Analýza ☐ ☐ ☒ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☐ ☐ ☒ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář    

Práce je psaná anglicky a po jazykové, slohové, i typografické stránce je na velmi dobré 

úrovni. Obsah je však spíše stručný a předpokládá netriviální znalosti uživatele. Bez hlubších 

vědomostí z oblasti podobnostního vyhledávání je text velmi obtížně pochopitelný a 

nedostatečně podrobný. Například klíčová část pro pochopení funkčnosti je pouze stručně 

rozebrána v „preliminaries“, přestože by se mělo jednat o samostatnou kapitolu stěžejního 

významu. Podobně kapitola „related work“ je velmi stručná a budí dojem, že byla původně 

zamýšlená pro konferenční článek. 

Téměř všechny vzorečky a formule jsou špatně srozumitelné. Autor zavádí značení průběžně 

a matematické principy, na kterých jeho metody stojí, zůstávají bez hlubšího vysvětlení. 

Časové složitosti popsané v sekci 2.4 nejsou rozumně vysvětleny. Autor zde uvádí složitosti, 

které jasně neplynou z navržených algoritmů. Hlavním důvodem je, použité algoritmy nejsou 

dostatečně detailně popsány, aby bylo možné takový rozbor vůbec provést. 

Na řadě míst je nedostatečně provedena diskuse nad možnými řešeními. Zejména v kapitole 3 

(indexace) jsou automaticky zvoleny dvě indexační techniky (Grid Index a M-Index), aniž by 

autor jakkoli legitimně zdůvodnil, proč se tak rozhodl. Analogicky v experimentální sekci 

nejsou dostatečně rozébrány důsledky jednotlivých měření a pozorování, zejména jejich 

dopad na efektivitu algorimů a efektivitu práce uživatele. 

Nepodařilo se mi nalézt jakoukoli programátorskou dokumentaci a text práce nezmiňuje 

žádné implementační detaily. 

Celkově mi práce připadá jako nedostatečně podrobné rozšíření konferenčního článku. 

Vzhledem k tomu, že hlavní text práce má pouze 25 stran, a autor tedy netrpěl nedostatkem 

potenciálního prostoru, mohlo být toto zajímavé téma popsáno výrazně důkladněji. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář    

Implementovaný nástroj se velice dobře etabloval na VSB soutěži konané na konferenci 

MMM 2014. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 9. června 2014 Podpis 
 


