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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání je kompletně splněno, výsledky testování vytvořeného prototypu ukazují, že nové
řešení přináší značné výkonové zlepšení. 

2. Písemná část práce 95 /100 (A)

Práce je sepsaná v angličtině, dobře se čte a je dobře strukturovaná. 

Problematika, kterou práce řeší, je celkem komplexní a zároveň je specifická pro projekt
Manta. V souladu s  tím  je  velký prostor v textové části  věnován vysvětlení  kontextu. Z
obecného požadavku zadání na paralellizaci vhodné části práce s datovým úložištěm je
správně zvolena část vytváření grafu reprezentujícího datové toky a jeho verzování, tedy
zaznamenání změn v datových tocích v čase - operace merge. Optimalizaci a paralelizaci
operace merge se pak autor věnuje ve zbytku práce. 

Oceňuji obsáhlou analytickou část, která je věnována možným paralelizacím při  použití
stávajícího úložitě  grafové databáze v grafovém  DB  stroji  Titan a  budoucího úložiště  v
grafovém stroji Neo4j a také metodě porovnání grafů pro verifikaci výsledků.

Další  část práce (kapitola  3) je věnováná implementaci. Z  hlediska dalšího praktického
využití je podstatná zejména implementace v Neo4j. Poslední část práce (kapitola 4) se
věnuje vyhodnocení dílčích výsledků. Je velmi přehledně sepsaná a výsledky přesvědčivě
ukazují výkonové zlepšení. 

Všechny kapitoly práce jsou dostatečné rozsahem i detailem vysvětlení. 



3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

Nepísemnou  částí  práce  je  implementace  prototypu  optimalizovaného  a
paralelizovaného algoritmu implementujícího operaci merge ve stávajícím úložišti Titan
a v novém uložišti v Neo4j. Implementace je provedena v jakzyku Java (stejně jako celý
projekt Manta) a je v souladu se způsobem psaní a dokumentace kódu v tomto projektu. 

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 100 /100 (A)

Výsleky práce jsou přímo aplikovatelné v projektu Manta. Jak je uvedeno v závěru práce,
migrace  celého  produktu  z  databázové  platformy  Titan  na  platformu  Neo4j  dosud
probíhá,  nicméně  výsledek této práce je  podstatným  příspěvkem  k samotné migraci  a
navíc ukazuje, že migrace přinese výkonové zlepšení v kritcké části - operaci merge, což
je  podstatným  (i  "byznysovým") argumentem  pro  společnost  Manta  i  uživatele  jejího
produktu. 

5. Aktivita studenta

▶ [1] výborná aktivita
[2] velmi dobrá aktivita
[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Student  mě  v  pravidelných  intervalech  informoval  o  vývoji  práce.  Měl  jsem  možnost
dostatečně připomínkovat i text práce. 

6. Samostatnost studenta

▶ [1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost
[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Student  pracoval  zcela  samostatně,  implementační  detialy  konzultoval  přímo  u
zadavatele práce. 

Celkové hodnocení 98 /100 (A)

Textová  i  implementační  část práce  jsou velmi  zdařilé.  Práce  vyžadovala  nastudování
velkého  množství  detailů  o  implementaci  operace  merge,  která  již  byla  tématem
několika  závěrečných  prací  na  FITu,  dále  pak  detialy  o  možnostech  paralelilzace  a
transakčního zpracování  v  platformách Titan a  Neo4j,  promítnutí  výsledků  analýzy do
implementace prototypu a následně  měření  a  vyhodnocení  výsledků. Autor práce si  se
všemi dílčími úkoly poradil na výbornou, proto i můj návhr hodnocení je stupněm výborně.



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

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.
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