
Posudek diplomové práce 
 
Název: Integration of Heterogeneous Data Sources Based on a Catalog of Master Entities 
Autor: Bc. Ondřej Pánek 
Studijní program: Otevřená informatika 
Oponent práce: Doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 
 
 
 
Cílem práce je navrhnout a implementovat univerzální konfigurovatelný systém umožňující 
integrovat data z několika heterogenních datových zdrojů. 
 
Hlavní klady práce: 

 Téma práce je netriviální, originální a vzhledem ke své univerzálnosti velmi dobře 
uplatnitelné v praxi. 

 Práce je napsána anglicky a má velmi dobrou jazykovou úroveň. Text je zpracován 
profesionálně pomocí typografického systému TeX. Myšlenky jsou dobře vysvětleny a 
jednotlivá rozhodnutí diskutována. Veškeré zdroje jsou pečlivě citovány. Pro popis 
návrhu systému je využíván standardní jazyk UML. 

 Práce obsahuje poměrně podrobné zhodnocení a srovnání podobných systémů, v 
nichž se autor inspiroval pro návrh vlastní aplikace. 

 Zpracování aplikace je velmi kvalitní, jak z hlediska architektury a implementace, tak 
z hlediska uživatelského rozhraní. Pro návrh i realizaci navíc autor úspěšně využívá 
osvědčené principy a rozhraní. Výsledkem je skutečně profesionální aplikace. 

 V rámci implementace autor pro účely ověření univerzálnosti systému využil a 
integroval různorodá data od reálných poskytovatelů (ARES, ČOI apod.), což jistě 
implementaci dále komplikovalo. V případě potřeby si vypomohl alespoň simulací 
odpovídajícího reálného systému tak, aby pokryl všechny uvažované varianty. 

 Autor navrhl několik optimalizací pro zpracování dat, které experimentálně otestoval a 
prokázal tak jejich efektivitu. 

 Na práci navazuje další diplomová práce, která bude implementovat uživatelské 
rozhranní. Práce bude tedy nadále využívána a pravděpodobně i rozšiřována. 

 
Celkově lze bez pochyby říci, že tato diplomová práce splňuje původní zadání i cíl. Autor 
velmi dobře pronikl do zvolené problematiky a prokázal schopnost detailně zanalyzovat a 
řešit zadaný problém. Práce Ondřeje Pánka podle mého názoru splňuje podmínky na 
diplomovou práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A – 
výborně.  
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