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Pracoviště KSI 

 

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   Obtížnost zadání spočívala v nutnosti nastudovat nové technologie pro práci 

s formátem RDF a ontologiemi, včetně dotazovacího jazyka SPARQL. 

 

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   Text práce splňuje veškeré náležitosti, nicméně chybí podrobnější shrnutí 

výsledků práce v závěru. Dále by mělo být lépe zdokumentováno použití jednotlivých 

vizualizačních pluginů, které student vytvořil. Způsob jejich použití totiž není na první pohled 

zcela jasný. 

 

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   Výsledkem práce je fungující implementace analytických a vizualizačních funkcí 

nad daty získaná k zákonům, resp. k jejich legislativnímu procesu. Autor implementoval 

funkce ve vizualizačním frameworku Payola, který je vyvíjen na naší katedře. Analytické 

funkce jsou realizovány pomocí SPARQL dotazů, které sice vracejí výsledek, který je 

vizualizován, nicméně sémantika dotazů je nejasná - dotaz veškeré výsledky kóduje pomocí 

predikátu rdf:type, což je evidentně špatné využití tohoto predikátu. 
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Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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