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Vlastní text: Diplomová práce „Správa a vizualizace ontologií“ se obecně zabývá problematikou sémantického webu a 
ontologií jako jednoho z jeho pilířů. V teoretické části autor zevrubně popisuje význam a strukturu sémantického 
webu, historický kontext a současný význam pojmu „ontologie“ a další související pojmy. Autor se dále podrobně 
zabývá ontologií z medicínského prostředí SNOMED CT a návrhem webové aplikace pro správu a úpravu ontologií. 
Práce je poměrně dobře strukturovaná a především kapitola věnující se ontologii SNOMED CT je precizně 
zpracovaná a může sloužit jako dobrý úvod do dané problematiky.  
Co se týká návrhu aplikace, autor nejprve analyzoval většinu dostupných ontology management systémů a následně 
navrhnul webový OMS, mezi jehož hlavní přednosti by měla patřit dostupnost bez nutnosti instalace dalšího SW, 
víceuživatelský systém, ontology design patterns atd.  
Bohužel větší část implementace aplikace není hotová. Současná verze je cca na úrovni technology demo, i když 
připouštím, že dotažení aplikace do finální podoby by bylo spíše časově náročné, než že by bylo třeba řešit nějaké 
nové, netriviální problémy, které nejsou zmíněny v návrhu aplikace. Zdrojové kódy jsou psány poměrně přehledně, 
autor zachovává rozumné konvence při pojmenování tříd, funkcí a proměnných, ale zdrojové soubory neobsahují 
prakticky žádné komentáře – především neobsahují popisy jednotlivých metod a jejich parametrů, což má za 
následek mimo jiné chybějící JavaDoc. 
 
K práci mám především následující připomínky / výhrady: 

- Text práce by zasloužil korekturu (prázdné strany 4, 13, 73, překrytý obrázek na str. 26…). 
- Do distribuované aplikace by bylo vhodné nahrát na ukázku alespoň část ontologie SNOMED CT 
- Uživatelská příručka nereflektuje některé novější části aplikace (některé nové funkce oproti předchozí verzi 

aplikace nejsou dokumentovány) 
- Ukládání grafu do obrázku ořezává spodní okraj grafu 

 
Za silné stránky práce považuji: 

- Popis ontologie SNOMED CT, který může sloužit jako rychlý úvod do dané domény 
- Návrh OMS aplikace, především analýzu dostupných nástrojů napříč platformami, použití existujících řešení, 

in-memory databáze, MVC design pattern… 
I přes popsané připomínky a výhrady doporučuji DP k obhajobě. Autor vykázal rozumné množství práce, prokázal 
pochopení problematiky ontologií v medicínském prostředí a navrhl a částečně implementoval životaschopný a 
potenciálně přínosný SW. 
 
Doporučení k obhajobě: 
 
Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.  

 

 
Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 
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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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