
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Strnad
Oponenti: doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Téma: SAX PHP XML Parser
Verze ZP: 1
Student: Bc. Jakub Matuš

1. Splnění požadavků zadání.
Jedná se o průměrně složitý problém, předložená práce odpovídá zadání.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Práce je rozumně strukturovaná, kapitoly na sebe většinou vhodně navazují. Nejasné je vložení
kapitoly 6 v kontextu ostatních kapitol. 13 stran ze 45 obsahuje teoretický úvod, další strany popisují
zvolené řešení a experimenty. Autor nepoužívá číslování výpisů, což není úplně standardní. Práce je
většinou psána srozumitelně.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Při testování implementace autor zjistil zvýšené paměťové nároky v porovnání s existujícími
implementacemi. V závěru navrhuje řešení pomocí převodu XML do pole. Otázkou je, proč se
nepokusil alespoň o základ této implementace, takto jsou výsledky experimentů (a práce) spíše
negativní.

  Dle mého názoru je na zvážení, zda se pokoušet o dotazování velkých XML dokumentů v PHP. Zdá
se, že efektivnější variantou je uložení dat ve zvolené XML databázi, která bude dotazována pomocí
XPath. Stav implementací nativních XML databází není v této chvíli dokonalý, nicméně je otázkou
experimentů, zda nezvolit toto řešení.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor uvádí v seznamu literatury 7 citací, práce s citacemi je ovšem tragická. Na str. 1 bych očekával
citaci na specifikaci XML, odkazy na SAX a PHP, nic z toho ale v práci není možné najít. Takto bych
mohl pokračovat přes všechny strany práce. V seznamu literatury úplně chybí specifikace XML,
specifikace XML Schema, namísto těchto referencí tam najdeme odkazy na Wikipedii. Student by
měl po pěti letech studia chápat rozdíl mezi původním zdrojem a Wikipedií.

6. Otázky k obhajobě.
- Proč je nutné dotazovat XML dokument v PHP? Nestálo by za úvahu využít pro indexaci nativní
XML databázi, ke které by aplikace přistupovala pomocí XPath?
- Můžete vysvětlit větu "Pokud ale nemáme soubor kam zpracovat, je vcelku zbytečné řešit jeho
zpracování." ze str. 44?

7. Souhrnné hodnocení.
Dle mého názoru se autor měl pokusit i o základ implementace parseru pomocí pole, čímž by zřejmě
odstranil paměťové nároky vlastní implementace. Z tohoto důvodu hodnotím práci stupněm velmi
dobře.
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