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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Student se musel nejenom seznámit s ontologickými jazyky, softwarem apod., ale i JPA Query, jehož variantu posléze 
implementoval. Ani jedna z těchto oblastí není známá svou jednoduchostí.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Zadání bylo bezezbytku splněno.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Postup byl poměrně přímočarý, nevidím žádný problém.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Z textu je jasné, že student oboru rozumí a práci věnoval dost času, takže se občas pouští i do diskutabilních 
výroků (např. o větě „Pred vznikom objektových dotazovacích jazykov ... bolo najpoužívanejšou metódou 
dotazovania v mnohých perzistentných poskytovateľoch práve prostredníctvom programovateľných rozhraní.“ 
bych rád diskutoval).

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Text práce se čte dobře, (téměř) bez gramatických nebo typografických chyb, hodnotím opravdu velmi pozitivně. 
Je znát pečlivost jak při psaní, tak při kontrole textu.

Zaujalo mě, že student dokázal psát text tak plynule, že prakticky nepoužívá pomocné znaky jako pomlčka nebo 
závorky. Dokonce až tak, že v jednom těch několika případů („viac v sekcii…“) zapomněl uzavřít.

A abych našel aspoň něco – v několika případech uteklo „v“ na konci řádku.
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.

Bez námitek.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Objem práce a výsledek na mě udělal dojem. Query builder je poměrně náročná oblast a udělat jeho implementaci chce 
určitě dost odvahy a znalostí.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Předložená práce je ukázka velmi dobře udělané bakalářské práce po všech stránkách – je radost takovou práci 
hodnotit. Práci hodnotím jako „klobouk dolů.“

Otázky:
 Těšil jsem se na ukázky výsledku criteria builderu a výsledného dotazu, nicméně ukázky se omezily na 

oblast shodnou s JPAQL, nešly do ontologických dotazů. Proč?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.

Datum: 7.6.2021 Podpis: Ing. Petr Aubrecht, Ph.D.
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