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1. Splnění požadavků zadání.
Práce odpovídá zadání. Implementace procesoru pro jazyk XQuery patří bezpochyby mezi náročná
témata.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je velmi dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Vyjímečně se v
práci objevují chybky jako: viz. (má být viz), kompiler, či otazníky na místo referencí na objekty v
textu.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je funkční procesor jazyka XQuery pracující nad DOM reprezentací vstupního
dokumentu. Počet podporovaných konstrukcí popsaný na str. 35-37 je úctyhodný. V experimentální
části je procesor porovnán s implementací Sax a XML Prime. Výsledky vlastní implementace jsou
více než dobré (především pro první spuštění). Autor zároveň popisuje důvody proč jsou některé
(přesněji 2) dotazy vykonány méně efektivně než u ostatních procesorů. Testovací aplikace vypisuje
mimo jiné syntaktický strom a neoptimalizovaný i optimalizovaný plán vykonání dotazu, což může
být zajímavé i pro studium jazyka XQuery.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce jako taková nepřináší nové poznatky, nicméně může sloužit jako integrační platforma pro vývoj
nativní XML databáze, která je vyvíjena v rámci databázové skupiny. Bude jistě zajímavé zapojit do
procesoru indexy a holistické algoritmy vyvíjené v rámci této skupiny.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů odpovídá tématu práce.

6. Otázky k obhajobě.
1. Jak nutí současná politická situace přecházet firmy na komplexní informační systémy (viz str. 1)?
2. Jaká je škálovatelnost vaší aplikace? Po spuštění dochází k parsování vstupního dokumentu do
paměťového DOM? Je možné jednoduše použít perzistentní DOM?
3. Ukažte do které části vykonávání vybraného dotazu je možné umístit holistický join.
4. Zkoušel jste porovnat vaši implementaci s nativními XML databázemi jako je MonetDB/XQuery?

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o vynikající práci s velkým objemem odvedené práce, není možné ji tedy hodnotit jinak než
výborně.
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