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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená práce odpovídá zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly na sebe vesměs dobře navazují. Některé kapitoly jsou ovšem zbytečně nastavované na úkor
podstatných věcí. Např. na str. 17-25 se popisuje mazání v kvadrantovém stromu, které ovšem autor v
práci vůbec neřeší. Na druhou stranu se popis kvadrantových stromů omezuje na dimenzi 2, přestože
implementace umožňuje vytvořit strom pro obecnou dimenzi. Rovněž R-stromům (se kterými jsou
kvadrantové stromy porovnány) mohlo být věnováno více místa. Autor mohl také více místa věnovat
vyváženým kvadrantovým stromům, o kterých se v textu zmiňuje.

Vlastní implementace není popsána vhodně. Namísto obvyklého třídního diagramu rámce a vlastního
návrhu pro získání lepšího nadhledu na architekturu, jsou ihned popsány třídy implementace. Před
popisem implementace chybí kapitola ve které budou obecně popsány algoritmy, které jsou
využívány jednotlivými metodami třídy cQTree.

  Popis tabulek neobsahuje text Tabulka a číslo tabulky, obsahuje jen číslo tabulky, což je poměrně
nepřehledné. Text je místy nekonzistentní např. se přechází od názvu metody VypocitejKvadrant k
názvu ComputeQuadrant. Autor používá pojmy jako list namísto seznam, plocha namísto minimální
ohraničující obdelník apod.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor naimplementoval variantu kvadrantových stromů určenou pro indexování bodových dat a tuto
datovou strukturu porovnal s R*-stromy. V popisu experimentů chybí základní charakteristiky
vytvořených datových struktur, např. velikost stránky a kapacita R-stromu atd. Chybí detaily popisu
měření, na první pohled se zdá, že stránky nebyly načítány z disku, a měřil se zřejmě pouze čas
zpracování v hlavní paměti.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Autor píše, že se práce věnuje výzkumu kvadrantových stromů, což zjevně není pravda. Práce
nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor ze začátku cituje výhradně zdroj [1], až na straně 10 se podaří citovat jiný zdroj. Přestože kniha
[1] je bezpochyby relevantní zdroj, autor mohl také nastudovat a citovat původní články ve kterých
byly uvedeny dané datové struktury. Přesto je možné konstatovat, že výběr studijních pramenů je
vhodný a relevantní k tématu práce. Převzaté části jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

6. Otázky k obhajobě.
1. Jak je myšlena věta: 'Naopak je díky této vlastnosti R-strom rychlejší v rozsahových dotazech,
protože nalezení relevantních bodů proběhne dříve díky procházení více cest zároveň.' Jak vypadá
algoritmus rozsahového dotazu pro R-stromy?
2. Uveďte základní charakteristiky testovaných R-stromů (velikost stránky, kapacitu, atd.).
3. Z výsledků experimentů vyplývá velký problém s nevyvážeností kvadrantových stromů. Na
začátku textu se zmiňujete o vyvážených kvadrantových stromech. Můžete je popsat? Je možné je
použít pro indexování bodových dat?
4. Můžete popsat kdy je vhodné pro vyhledávání ve vícerozměrných datech použít B-strom se
složeným klíčem namísto vícerozměrných datových struktur?



7. Souhrnné hodnocení.
Přes všechny připomínky je výsledek práce na slušné úrovni a proto práci hodnotím jako výbornou.
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