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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sémantické Criteria API 
Jméno autora: Marcel Žec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Martin Ledvinka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání považuji rozhodně za náročnější. Student se musel jednak seznámit s oblastí technologií Sémantického webu a druhak 
pochopit fungování poměrně rozsáhlé knihovny, do níž své řešení měl zaintegrovat. 

 
Splnění zadání splněno 

Zadání bylo dle mého názoru splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

Student pracoval aktivně a samostatně. Na konzultace byl vždy dobře připraven. 

 

Odborná úroveň A - výborně 

Odborná úroveň práce je výborná. Student zužitkoval nejen znalosti získané studiem, ale i analýzou technologií souvisejících s 
tématem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 

Práce je psána slovensky, takže si nedovolím hodnotit její gramatickou správnost. Nicméně text je čtivý, dobře členěný. 
Vysvětlené technologického kontextu je doprovázeno snadno pochopitelnými příklady. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

Student využil řadu zdrojů, mnoho z nich knižních či odborných publikací. Všechny správně odcitoval. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Technickou úroveň práce považuji za výbornou. Pan kolega původně směřoval s návrhem více směrem k principům QueryDSL, 
ale po prozkoumání nutných změn v existujícím kódu jsme se shodli na rozhodnutí jít cestou jednodušší, založenou na 
standardním Criteria API. I toto ukazuje na velmi solidní pochopení problematiky. Kód práce je navíc dobře strukturovaný, 
otestovaný i zdokumentovaný. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Přispívat v závěrečné práci k existujícímu řešení je, dle mého názoru, vždy o trochu těžší než moci postavit vše 
takříkajíc na zelené louce. Navíc, Criteria API, knihovna JOPA a problematika sémantického webu představují 
rozsáhlá a často ne úplně jednoduše pochopitelná témata. Pan Žec se ale se všemi vyrovnal se ctí. Výsledek jeho 
snažení bude v nejbližší době, po doladění několika drobností, integrován do hlavního repozitáře knihovny JOPA.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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