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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání bakalářské práce bylo spíše náročnější a vyžadovalo jistě od studenta velký objem samostudia nad

rámec standardního učiva na FIT.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Zadání bakalářské práce bylo, dle mého názoru splněno. K výsledku mám však vážnější výhradu v tom smyslu,

že příklad výsledků generovaných sekvencí prezentovaný v kapitole 6.4 je velmi nepřesvědčivý a očekával bych
rozsáhlejší diskusi k výsledkům generovaných sekvencí, zejména když generované sekvence dávají "jen velmi
malý smysl".

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text předložené práce je v obvyklém rozmezí, celkově obsahuje práce 40 stran textu plus přílohy.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Prezentační úroveň zprávy je dobrá. Práce má logickou strukturou, samotný text však obsahuje některé

nelogičnosti. V úvodní části práce není uveden popis existujících systémů pro predikci textu, jediná zmínka
o existujících řešeních je je uvedena v podkapitole 5.2, což je podle mého názoru "málo". Dále v kapitole 5 jsou
uvedeny jako součást koncepce práce (na obrázcích 5.3 a 5.5) "hotové dialogy", které jsou vlastně součástí
hotového řešení práce, což je velmi matoucí. Za nejvážnější nedostatek ale považuji popis funkce a výsledků
systému v podkapitole 6.4, kde autor neukázal, podle mého názoru, žádné použitelné výsledky.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po formální stránce je, podle mého názoru, práce zpracována velmi pěkně a má jen drobné typografické

nedostatky, jako například podkapitoly obsahující jen seznam, případně končící seznamem (podkapitoly 6.5,
6.1).

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Literatura uvedená v seznamu na konci práce je rozsáhlá (celkem 35 položek), je relevantní, ale citace nejsou

vždy úplné (často chybí ISBN/ISSN, místa vydání či vydavatel).
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Realizační výstup je, podle mého názoru, slabinou práce. Výsledky (resp. ukázky), které autor uvedl v textu

práce, nepovažuji za dostatečné. Texty (na obrázcích 6.4 a 6.5) neukazují, podle mého názoru, žádný
smysluplný výstup, i když "nějaký výstup" síť poskytuje. Rozšíření Chrome lze nainstalovat, ale jeho funkčnost, je
podle mého názoru, také problematická a také se mi nepovedlo získat z něj smysluplný výstup.

8. Využitelnost výsledků
 Podle mého názoru by výsledky práce potenciálně využitelné byly, ale rozhodně ne při současné podobě

realizačního výstupu.
9. Otázky k obhajobě
 1. Bylo by možno uvést při obhajobě práce nějaký smysluplný výstup textu, případně s komentářem, jak se

k němu došlo a k čemu by mohl uživateli být z praktického pohledu?
2. Uvažoval jste o nějaké "metrice úspěchu" práce jako celku? To se týká nejen generovaných textů, ale i

uživatelského rozhraní rozšíření včetně uživatelské zkušenosti s ním, atd.
3. Závisí nějak smysluplnost výstupu sítě (výstupní text) na délce vstupního textu? Dá se nějak využít

například i kontext (jiné texty) na webové stránce, se kterou případně rozšíření pracuje?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Celkově se jedná o práci, jejíž kladnou stránkou je jistě dobře zpracovaná textová část, ale jejíž velkou slabinou

je realizační výstup. Ten, podle mého názoru, neposkytuje smysluplné výstupy, i když nějaké výstupy má a snad
posloužil ke studijním účelů. Proto hodnotím práci celkově stupněm "C".

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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