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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání práce hodnotím jako obtížnější neboť jejím obsahem je práce v oblasti Information Retrieval
(IR), která spadá až do magisterského studia. Zadání je plně splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Formální stránka práce je zcela vyhovující, kapitoly jsou logicky členěny a jejich obsah na sebe
navazuje. Obrázky i Tabulky jsou správně uvedeny a odkazovány. Jazyková stránka je vyhovující.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je textová část a aplikace. Vytvořené aplikace reprezentují plně funkční systémy
pro Booleovský model a Signaturový model pro IR. Obě aplikace jsou funkční, umožňují vytváření
indexu, vyhledávání a testování na detekci spamu. Všechny funkce mi při testování fungovaly a to v
rozumném časovém horizontu. Jako velký nedostatek vidím to, že ačkoliv textové část zmiňuje
všechny teoretické podklady pro vytvoření uvedených aplikací, tak text neobsahuje ani řádek textu o
vlastní implementaci. Sice to nebylo zmíněno zadání, ale pokud je zadání o implementaci metod,
mělo by být popisu implementace věnováno alespoň nějaké místo. Všechno informace si musí člověk
zjistit ze studia zdrojového kódu, co beru jako závažnou chybu. Vedlejším důsledkem je totiž to, že
není jasné, zda šlo o implementaci vlastní či ne. Po průzkumu zdrojových souborů jsem přesvědčen,
že ano, ale mělo by to vyplývat přímo. Dalším nedostatkem textové části jsou experimenty a jejich
vyhodnocení. Provedené experimenty sice ukazují dosažené výsledky v přehledné podobě, ale
tabulky s výsledky používají pro časy obou metod různé jednotky a pak je těžké se v tom orientovat.
Pomáhají až grafy s porovnáním. Navíc není uvedeno, jak testování probíhalo, zda šlo o měření
jednoho běhu programu, nebo průměrování více běhů, jaká sestava byla využita atd. To bohužel
trochu znehodnocuje jinak moc pěknou práci.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, ale implementuje již známé znalosti ve formě ukázkových aplikací
pro testování Booleovského modelu a Signaturových souborů.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou zvoleny vhodně k tématu práce a jsou řádně uvedeny i citovány.

6. Otázky k obhajobě.
1. Čím si vysvětlujete tak velké času načítání offsetu?
2. Jak probíhalo měření rychlostí a porovnávání jednotlivých metod?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je velmi pěkně napsána a aplikace jsou pěkně funkční. Bohužel mě výtky uvedené v
předchozích části neumožňují hodnotit ji jako výbornou. Věřím však, že se studentovi povede ji takto
obhájit, neboť je opravdu velmi pěkná.
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