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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Současné state-of-the-art techniky tvorby generativních chatbotů se opírají o modely a postupy strojového učení,

které značně přesahují rámec bakalářského studia na FIT. I při využití dostupné implementace modelů je pro
dosažení rozumných výsledků třeba nemalého porozumění a rozsáhlé experimentální práce.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text práce je rozsahem lehce nadstandardní. Místy však přináší málo informace na jednotku plochy,

zejm. zahrnuje zbytečně dlouhé úryvky z trénovacích dat a konverzací s různými chatboty.
4. Prezentační úroveň předložené práce 68 b. (D)
 Organizace textu má několik nedostatků. Obecné informace o chatbotech jsou rozprostřeny mezi (úvod a)

druhou a třetí kapitolu, bez zjevného klíče, odděleny od sebe některými obecnými pojmy ze zpracování
přirozeného jazyka a umělé inteligence. Kapitola Implementace mísí návrh systému s jeho implementací
a popisem použitých dat. Textu se dále nedostává rigoróznosti: Koncepty jako objektivní funkce pro trénování,
struktura Seq2Seq modelu nebo sledované metriky by bylo podstatně vhodnější popsat přesně pomocí rovnic.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je psaná spisovnou češtinou, pouze místy je skladba vět toporná. Typograficky je práce běžným,

tj. kvalitním, výstupem z *TeXu, ruší jen desetinné čárky sázené s mezerou, která přísluší čárkám v roli
interpunkce.

6. Práce s literaturou 67 b. (D)
 Text práce zřetelně odděluje vlastní práci autorovu od převzatých poznatků. V práci však chybí odkazy na

základní prameny, které uvedly Seq2Seq model a mechanismus Attention v kontextu strojového překladu. Jejich
absence v autorově knihovně pravděpodobně vedla k odchylkám implementace od tradiční formulace modelů,
jak je diskutováno níže.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Softwarový balíček vzniklý v rámci bakalářské práce sestává z dobře čitelných modulů a skriptů v jazyce Python.

Členění kódu do modulů a funkcí reflektuje konceptuální strukturu projektu.
Implementovaný model se však v několika aspektech odchyluje od Seq2Seq modelů používaných úspěšně
ve strojovém překladu, což má pravděpodobně negativní dopad na kvalitu výsledného chatbota. Například
dekodér nemá přístup k výstupu enkodéru, mechanismus attention je řízen z enkodéru.

8. Využitelnost výsledků
 I přes nedostatky v modelu pro generování odpovědí zvládá vytvořená platforma záležitosti specifické pro

chatboty, takže může sloužit pro další vývoj generativních chatbotů. Hodnotné je rozhraní pro blind-testování
různých chatbotů, vč. těch dostupných na webu.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 79 b. dobře (C)
 Student se obstojně vypořádal s náročnějším zadáním. Text práce ukazuje, že si osvojil poměrně široký rozhled

v problematice, místy však povrchní. Dosažené výsledky jsou skromné kvality, ale student předkládá rozklad
výkonnosti různých modelů v různých situacích a navrhuje další kroky pro překonání některých nedostatků.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
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