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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Řešení předpokládá porozumění látce, která přesahuje rámec výuky na FIT. Řešitel musel nastudovat

specializované znalosti o zpracování přirozeného jazyka. Naštěstí vyhledal a využil dostupné knihovny a online
řešení, takže břímě implementace celého systému neleželo na něm.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Textová zpráva patří mezi útlejší, ale nepůsobí odbytým nebo nedotaženým dojmem. V textu chybí podrobnější

popis realizovaného softwaru.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Text je přehledný a čtivý. Řešitel dobře popsal kontext a pozadí konverzačních uživatelských rozhraní

a textových chatbotů. Ve výkladu nešel velmi do hloubky (vůbec například nediskutuje algoritmy strojového
učení, zpracování textu, rozhodování, uspořádání báze znalostí, atp.), ale podržel se výkladu konceptů a pojmů.
Text nedává téměř žádné informace, které by vedly k porozumění vytvořeným zdrojovým kódům. Zdrojový kód
přitom není příliš komentovaný, neobsahuje dokumentaci, která by umožnila orientaci ve zdrojových souborech
(aplikace je v obou případech promíchaná s použitým frameworkem).

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Jazyková stránka práce je velmi dobrá, s výskytem pouze malého počtu chyb. Formátování je přijatelné, pouze

řešitel notoricky nesprávně používá formátování odstavců a zbytečně předčasně ukončuje stránky.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výklad o kotextu a pojmech v oblasti konverzačních rozhraní a chatbotů je velice dobrý a dobře čerpá

z literatury. Práce by mohla podrobněji diskutovat hlubší témata, na kterých řešení stojí - strojové učení,
zpracování přirozeného jazyka, formulování odpovědí na základě dotazů, atp.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Řešitel vytvořil chatbota, který umí řešit dva problémy: vyhledat spojení do zadaného místa a vyhledat

zaměstnance magistrátu města Brna. Celé řešení je funkční a řešitel musel využít vícero komplexních knihoven
a různé programovací jazyky a vše integrovat a zprovoznit. V době odevzdávání nebylo funkční řešení
integrované s facebookem - časnější dokončení a testování by pravděpodobně vedlo k předvídatelnějšímu
chování a větší dospělosti řešení. Některé prvky uživatelského rozhraní (třeba vizualizace spojení) nejsou úplně
dotažené z hlediska UX a responzivity.
Vytvořený kód je spoře komentovaný a neobsahuje dokumentaci, která by usnadnila orientaci ve zdrojových
souborech.

8. Využitelnost výsledků
 Řešitel deklaruje, že řešení se bude dále vyvíjet a bude sloužit městu Brnu.
9. Otázky k obhajobě
 Proč je každý z vytvořených serverů realizovaný v jiném jazyce a frameworku? Jaké to přináší výhody

a nevýhody?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Jedná se o poměrně obtížnou práci. Řešitel musel pochopit, použít a integrovat složité nástroje a vytvořil funkční

řešení. Vytvořené řešení není úplně dokonale odladěné a i textové zprávě k dokonalosti dost chybí. Ve zdrojových
kódech je obtížné se orientovat a technická zpráva neposkytuje dostatek informací pro někoho, kdo by s nimi
chtěl dále pracovat. Oceňuji přehledný a zajímavý výklad o kontextu a pozadí řešené problematiky v textové
zprávě.

 

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