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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Název práce je "Hledání podobnosti v dokumentech". Bod 1 zadání zní: "Analyzujte zadání a upřesněte požadavky na
výsledné řešení".
Definicí pojmu "podobnost dokumentů" se práce nezabývá, což je závažná chyba. Obsahem práce je převážně bod 2 zadání,
který se týká implementace extrakce metadat dokumentů. Tuto část je třeba pochválit. V bodu 3 zadání se píše o testování
prototypu. Testování extrakce metadat je provedeno velmi důkladně, ale testování podobnosti dokumentů (ve smyslu "true
negative") není provedeno vůbec. Ani očekávaný dataset veřejně přístupného registru smluv (a další množiny dokumentů ze
zadání) není v práci zmíněn.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Práce je psaná slovensky, takže jazykovou kvalitu nedokážu kvalifikovaně posoudit, nicméně se mi  jeví jako velmi dobrá.

Rozsahem je práce přiměřená.
Logická struktura neodpovídá zadání a místy je chaotická. Připomínky:
1.	Úvod je příliš stručný. Cíl práce je popsán jedinou větou.
2.	Ačkoli se v zadání píše o podobnosti dokumentů, v úvodu tento pojem není ani zmíněn, ani vysvětlen.
3.	Bodem 1 zadání se autor nezabývá.
4.	Začíná rovnou bodem 2 zadání. Kapitola 1 začíná popisem databázových systémů v podkapitole 1.1, který je sice zajímavý,
ale z kontextu není vůbec jasné, jak se tato kapitola vztahuje k problému, který má být řešen. Kapitola 1 pokračuje
podkapitolou 1.2, ve které jsou rozebírány možnosti implementace uživatelského rozhraní. V podkapitole 1.3 popisuje autor
velmi podrobně metadata souborů typu doc docx, xls, xlsx, pdf.
5.	Kapitola 1.4 vysvětluje, co jsou obecně metadata, která byla detailně popsána v podkapitole 1.3. Logické pořadí by bylo
obrácené.
6.	Podkapitola 1.4.6 by patřila do Úvodu.
7.	V podkapitole 1.5 jsou uvedeny informace potřebné pro aplikace systému ElasticSearch a jeho plug-inů, které jsou
zapotřebí pro implementaci. Odůvodňuje se zde způsob implementace pomocí vlastního plug-inu.
8.	Kapitola 2 obsahuje návrh včetně funkčních požadavků a diagramů.
9.	Podobnost metadat souborů není definována ani zde.
10.	Extrahovaná data jsou popsána Tabulkou 3.1 až na str. 37.
11.	Možnosti, jak klást dotazy týkající se podobnosti dokumentů pomocí dotazovacího mechanismu Elasticsearch, nejsou
popsány. Na str. 33 je Obr. 2.7, který znázorňuje Petriho siť pro vytvoření dotazu a vyhledávání. Ale dál není nic vysvětleno.
12.	Kapitola 3 se zabývá implementací a popisem testování.
13.	Testování provádí testy extrakce metadat. Zátěžové testy jsou důkladně a pečlivě provedeny.
14.	O testech podobnosti souborů není zmínka, ačkoli je to název celé práce.
15.	V podkapitole 3.2 – Similarity Searcher GUI – je implementace této komponenty popsaná třemi větami, aniž by bylo cokoli
bližšího vysvětleno.
16.	Vyhledávání podobných dokumentů je konečně popsáno v podkapitole 3.2.3 na str. 46.
17.	Str. 46 – „zobrazení deseti nejrelevantnějších dokumentů“ – co to přesně znamená? Relevance dokumentů nebyla
definována.
18.	Jak se počítá skóre vyhledávání, o kterém autor píše na str. 46?
19.	Vlastnosti komponenty Query builder nejsou popsány, jenom je konstatováno, že tam je. Přestože ho autor
neprogramoval, možnosti dotazování měl popsat podrobněji. Dvě věty na konci podkapitoly 3.2.3 a Obr. 3.20, Obr. 3.24 a
Obr. 3.28  jsou příliš málo. K žádnému z obrázků není vysvětleno, co se vlastně najde.
20.	Na str. 55 v podkapitole 3.2.7 je bod 5-b, ve kterém je popsán jednoduchý postup, jak zadat dotaz, ale k tomu zase chybí
obrázek sestavení dotazu. Obr. 3.37 na str.59 ukazuje jen výsledek.
21.	Není pravda to, co píše autor v Závěru na str. 61, že nejprve rozebral datové formáty (Kap. 1.3) a potom NoSQL
databázové technologie (Kap. 1.1).
22.	Autor píše na str. 61, že „výsledky testů ukázaly na závislost rychlosti zpracování dotazů na velikosti testovaných
souborů“, ale nevysvětluje, proč tomu tak je. Na první pohled by se zdálo, že dva Word-soubory, které se liší jen délkou
textu, budou mít stejně nebo skoro stejně velká metadata.
23.	O typech dokumentů v registru smluv, v insolvenčním rejstříku, v zadávací dokumentaci veřejných zakázek – podle zadání
je to předpokládané pole nasazení – se v práci nic nepíše. Proč?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Nepísemná část práce je pečlivě provedena. Kvalita programátorské práce se mi jeví vysoká.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.



Komentář:
Funkční prototyp složité programátorské úlohy je třeba hodnotit velmi pozitivně. Potřeba vytvoření vlastního plug-inu do
ElasticSearch je pracná záležitost. Je sice pravda, že k testování podobnosti nad množinou dokumentů se autor prakticky
nedostal, ale na druhé straně velmi pečlivě otestoval extrakci metadat, což je vlastně jádro jeho práce.
Podobnost dokumentů na základě jejich metadat by podle mého názoru mohlo být samostatné téma minimálně pro
bakalářskou práci, která by nyní již existující plug-in použila jako výchozí.
Jedná se o řešení velmi zajímavé praktické úlohy a využitelnost výsledků by byla vysoká.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Autor píše na str. 61, že „výsledky testů ukázaly na závislost rychlosti zpracování dotazů na velikosti testovaných souborů“,
ale nevysvětluje, proč tomu tak je. Na první pohled by se zdálo, že dva Word-soubory, které se liší jen délkou textu, budou
mít stejně nebo skoro stejně velká metadata.

Otázka 1: Proč závisí rychlost zpracování dotazu na matadata na velikosti souboru? Jakého typu ta závislost je?
Otázka 2: Jak se počítá skóre vyhledávání, o kterém autor píše na str. 46?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 70 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Přes všechny výhrady k písemné prezentaci práce je třeba vyzdvihnout výbornou programátorskou práci a fakt, že se práci
podařilo dotáhnout do funkčního prototypu.

Podpis oponenta práce:


