
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Janko Pavel
Téma: Systém pro doporučování filmů (id 23197)
Oponent: Zbořil František V., doc. Ing., CSc., UITS FIT VUT

1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání považuji za obtížnější, protože student se během svého bakalářského studia s podobnou problematikou

nesetkal.

2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno
 Zadání považuji za splněné s výhradou k bodu 3. Student neimplementoval navržený systém, ale použil program

z volně dostupné knihovny Spotlight (naimplementované reprezentace doporučovacích modelů), který pouze
upravil. Tím si však programovou práci nejenže nezjednodušil, ale připravil se i o znalosti a dovednosti, které by
vlastní tvorbou modelu získal. 

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy sice splňuje minimální požadavky, nicméně všechny její části nejsou pro vlastní práci

nezbytné (například popisy komerčních doporučovacích systémů) a naopak některé důležité informace ve zprávě
chybí (například konkrétní informace o formátech použité datové sady). 

4. Prezentační úroveň předložené práce 30 b. (F)
 Prezentační úroveň technické zprávy je slabá. Text práce je obtížně čitelný, protože student je velmi nedůsledný

v používání symbolů (například symbolem U s indexem i označuje na stránce 6 množinu uživatelů a na stránce
19 pak stejným symbolem blíže nespecifikovaný vektor charakteristik uživatele, na stránce 8 uvádí vztah UD=E,
aniž by vysvětlil význam symbolů D a E, ve vzorci 3.8. se objevuje nevysvětlený symbol x s indexem j, zaměňuje
označení regularizace L2 zřejmě s parametrem lambda v obrázku 4.2, atp.). Tato nedůslednost vrcholí v popisu
neuronové sítě na obrázku 3.3, která představuje implementovaný, resp. převzatý faktorizační model, a která by
proto měla být stěžejním bodem práce. Nejenže zde není uvedené, co znamenají jednotlivé symboly, ale ani jak
tyto symboly souvisí s neuronovou sítí a s faktorizačním modelem. Student je zde navíc skoupý na jakékoliv
konkrétní údaje o použité datové sadě i na údaje o parametrech neuronové sítě. Bez těchto informací pak není
činnost uvedené sítě / faktorizačního modelu dostatečně zřejmá.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Formální úprava technické zprávy je poměrně dobrá, a to jak po jazykové stránce, tak i po typografické stránce.

Připomínky mám pouze k obrázkům, které jsou často zbytečně veliké.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Student ve své zprávě uvádí 22 odkazů na literaturu. Výběr lze považovat za dostatečný, i když jen na internetu

lze nalézt řadu dalších publikací, které by pro řešení zadaného problému mohly být užitečnější. Ve zprávě jsou
převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků studenta a citační etika nebyla porušena.

7. Realizační výstup 20 b. (F)
 Realizační výstup je opět velmi slabý. Program po spuštění neumožňuje zadávání parametrů a dokonce ani

nevypisuje žádné informace o aktuálně použitých parametrech - ty se pak zřejmě musí zadávat při
experimentech přímo ve zdrojovém kódu. Spuštěný program vypisuje pouze hodnoty MSE a RMSE na trénovací
sadě, hodnoty RMSE na validační sadě a postupně se snižujícího koeficientu učení pro 10 epoch výpočtu.

8. Využitelnost výsledků
 Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že výsledky posuzované bakalářské práce nepřinášejí žádné nové poznatky

a v praxi jsou nepoužitelné.
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9. Otázky k obhajobě
 Můžete uvést na pravou míru schéma neuronové sítě z obrázku 3.3, tj. řádně vysvětlit význam jednotlivých

symbolů (co konkrétně znamenají vstupy, výstupy a váhy neuronů v jednotlivých vrstvách), jaké jsou
bázové a aktivační funkce neuronů a popsat činnost této sítě ve srovnání s principem faktorizace uvedeným
na straně 8?
Můžete uvést, jaké parametry položek filmů a uživatelů jste používal a kde konkrétně, a dále čím jste
nahrazoval chybějící údaje (pokud skutečně údaji NaN, jak se zmiňujete v práci, pak jaké aritmetické
operace jste s těmito údaji prováděl)?

10. Souhrnné hodnocení 40 b. nevyhovující (F)
 Posuzovaná bakalářská práce je velmi slabá, a to jak technická zpráva, tak i programová realizace.

 

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

  
V Brně dne: 12. srpna 2020

 Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
oponent
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