
Brno University of Technology
Faculty of Information Technology

Review of Bachelor's Thesis
Student: Ďurista Michal
Title: Chatbot Capable of Information Search (id 21921)
Reviewer: Beneš Karel, Ing., UPGM FIT VUT

1. Assignment complexity average assignment
 Tvorba smysluplného chatbota vyžaduje zvládnutí alespoň některých technik zpracování přirozeného jazyka

mimo rámec bakalářského studia. Student k tomu správně použil dostupné nástroje a práce je tak běžné
náročnosti.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report in usual extent
 Zpráva počtem stran mírně přesahuje obvyklé rozmezí bakalářských prací, ale místy obsahuje nadbytečné

elementy (např. trivální poznámky o debuggování nebo informačně chudé obrázky 4.2, 5.5 apod.).
4. Presentation level of technical report 60 p. (D)
 Prezentační úroveň textové zprávy práci škodí. Vazba mezi teoretickým úvodem v kapitolách 2 a 3 a popisem

odvedené práce je velmi slabá. Třetí kapitola ukazuje na značně povrchní pochopení popisovaných technik.
Popis použitého algoritmu pro vyhledávání relevantních dokumentů je nelogicky rozprostřen mezi části 3.4 a 4.4.

Ve zprávě chybí schéma, které by poskytovalo celkový pohled na vytvořené řešení. Textový popis vlastního
řešení je místy zmatený a zpráva opakovaně zabředá do implementačních detailů.

Student iterativním zdokonalováním prvotního systému zlepšil jeho úspěšnost o 40 % -- a odbývá to ke své
škodě jedinou větou.

5. Formal aspects of technical report 60 p. (D)
 Veškeré obrázky ve zprávě jsou bitmapové, což ve většině případů naprosto není na místě. I tabulky jsou

prezentovány ve formě bitmapových obrázků. Nezřídka se vyskytují neohrabané, až neanglické, formulace.
Jazyk zprávy občas sklouzává k žoviálním a marketingovým formulacím.

6. Literature usage 55 p. (E)
 Převládajícím druhem použité literatury jsou internetové články. V některých případech je to na místě (typicky

odkazy na dokumentaci použitých služeb Microsoftu), naopak to patrně stojí za nízkou kvalitou kapitoly 3. Vlastní
autorova práce je explicitně vyznačena. Sekce 4.4 se pohybuje na hraně etického nakládání s cizím textem, když
dosti věrně kopíruje příslušný článek od Microsoftu.

7. Implementation results 87 p. (B)
 Výsledkem práce je funkční chatbot pro vyhledávání v konkrétní doméně. Zdrojový kód je strukturován v souladu

s popsaným návrhem, je úhledný a opatřený značným množstvím vhodných komentářů. Nejedná se o holou
implementaci: student vytvořil i pomocná data pro použité služby porozumění přirozému jazyku (explicitně
zmiňuje trénovací data pro odhad záměrů systémem LUIS a doménová synonyma) a zajistil naplňení systému
reálnými daty.

8. Utilizability of results
 Vytvořený chatbot je součástí řešení pro reálného zákazníka a vývoj probíhal podle požadavků zákazníka.

Výsledek je funkční a měl by být nasazen v praxi.
9. Questions for defence
 -
10. Total assessment 72 p. good (C)
 Student odvedl dobrou práci, jejímž výsledkem je reálně použitelný chatbot. Textová zpráva je ovšem chabé

kvality, komplikuje porozumění vykonané práci a ukazuje studentovo proniknutí do použitých technik spíše jako
mělké.
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