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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 x

   Splnění zadání x

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti x

Kapitola 3 - návrh ontologie - měl by být podrobnější (viz dále). Vytvořené SPARQL dotazy v analytickém 
nástroji Payola podivné (viz dále).  Co se struktury práce týče, jsou tam nedostatky - chybějící motivace v úvodu,
chybí závěry práce.

Posudek pokračuje na druhé straně.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace x

   Struktura textu ... kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň 
detailu

x

   Analýza x

   Vývojová dokumentace x

   Uživatelská dokumentace x



Citace chybí úplně nebo při první zmíňce technologie, viz např. kap 1.2, RDF, bez citace; FOAF slovník (Figure 
1.2), bez citace; FRBR ontology p.12; RDFS, OWL p.13 atd. Typografická úprava referencí, viz např. p7, 
"scale[11]", p.12 "properties.[20]". 

Chybí motivace v úvodu (Kapitola Introduction), viz p3, student píše  "Creating a dataset and an ontology for 
bills, which are predecessors of laws, is the goal of this thesis..In order to make the ontology usable and effective
I will try to ..." - chybí vysvětlení proč potřebujeme ontologii, co nám to přinese? Chybí kapitola, která shrnuje 
závěry práce! Chybí popis příloh.

Kapitola 3 by měla být obsáhlejší - pojednává o návrhu ontologie, což je klíčový cíl práce - má však jen 8 
stránek.  Chybí mi popis jednoho ukazkového procesu podání a schvalování návrhu zákona, tedy jak je takový 
proces reprezentován v ontologii. URI prefixy pro ontologii (http://linked.opendata.cz/ontology/legislation/bill#, 
http://linked.opendata.cz/ontology/legislation/bill-sponsors#) nelze dereferencovat, tedy není možné stáhnout 
definici ontologie. 

Uživatelská dokumentace - chybí lepší popis, kterak pracovat s analýzami, jaký vizualizační plugin zvolit. 
Vývojová dokumentace - architektura - diagram chybí, nepřehledné. 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité 
technologie

x

   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, 
testování

x

   Stabilita implementace x

Dotazy v nástroji Payola jsou podivné - viz http://live.payola.cz/profile/vojtavondra@gmail.com, "Bills by 
sponsor analysis". Je tu dotaz, který nedává smysl (viz "?sponsor rdf:type ?sponsorLabel"): 

CONSTRUCT {

?sponsor rdf:type <node://columnroot>.
?sponsor rdf:type ?count .
?sponsor rdf:type ?sponsorLabel.
}

Nefungovala mi analýza pro Legislative process timeline

Celkové hodnocení Dobře

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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