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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Bod 4. nebol splnený, vzhľadom nato, že práca nedisponuje dátami a zhrnutím z užívateľského testovania.

Bod 5. nebol splnený, vytvorený plagát prezentujúci prácu neexistuje.

3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Práca má rozsah 34,49 normostrán čistého textu a obsahuje 5 obrázkov.
4. Prezentační úroveň předložené práce 0 b. (F)
 Gramatické chyby v abstrakte ("Extrakciu informáciu").

Práca obsahuje podkapitolu s názvom "Dávame to dokopy".
Práca obsahuje vágne výrazy ("pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou" a pod.).
Autor sa v texte odkazuje na prvotné riešenia a na novšie systémy pre "rozpoznávanie pomenovaných
entít", ktoré však pochádzajú zo starších článkov z rokov 1997 až 2012.
Práca obsahuje veľké množstvo blokového textu s príkladmi, bez akejkoľvek štruktúry (s. 10).
Autor používa nedefinované skratky a termíny (skratené pomenovanie "IR dotaz" sa používa už od strany
7, hoci k definícii dochádza až na strane 9, podobne POS, NER, tokenizácia, inštancia odpovede,
boolovské získavanie dokumentov).
Vzťahy pre frekvenciu termu a inverznú frekvenciu dokumentu sú netypické. Nezdá sa, že by vychádzali
z predošlého citovaného zdroju.
Po bližšom preskúmaní atypickej štruktúry viet na stranách 7-14 a súčasne náhlou zmenou citačného
formátu, pri ktorom dokonca ani neboli v bibliografii záznamy na citovanú literatúru, som zistil, že táto
časť práce je plagiátom. Jedná sa o asi 7 strán prevzatých z kapitoly 5 knihy od Mark Andrew
Greenwood s názvom Open-Domain Question Answering, pričom zdroj na túto knihu nie je v bibliografii
uvedený.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Autor používa nespisovné výrazy ("Na príklad", s. 9, odst. 1; "dotaz" v termíne IR dotaz od s. 7).

V práci je rozsiahla absencia čiariek a dokonca aj bodiek za vetami.
Veľké množstvo preklepov.
Bezvýznamné vety, napríklad "Takže." (s. 7).
Rovnice v kapitolách 3.3.6 až 3.3.8 nie sú číslované.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Bibliografia obsahuje referencie na wikipediu, github. Chýba zdroj u rovníc frekvencie termu a inverznej

frekvencie dokumentu (s. 18, 19).
7. Realizační výstup 66 b. (D)
 Kapitola 5.3 by sa mala zaoberať užívateľským testovaním vytvoreného riešenia. Kapitola však neobsahuje

žiadne detaily ani dáta s užívateľského testovania a je otázne, či k testovaniu vôbec došlo.
Implementovaný software mi bol odprezentovaný a javil sa byť plne funkčný. Systém poskytoval informácie o
aktuálnych udalostiach, okolitých reštauráciách a na faktické otázky dokázal podsystém založený na
rekurentných neurónových sietiach odpovedať prekvapivo dobre.

8. Využitelnost výsledků
 Práca by mala uľahčovať život obyvateľom a návštevníkom mesta Brno. Inteligentný systém by mal byť schopný

komunikovať s užívateľom a poskytovať mu tak informácie o Brne a vývoji aktuálnych udalostí.
9. Otázky k obhajobě
 1. Vo Vašej práci, na strane 18, popisujete framework DeepPavlov, ktorý využívate pre extrakciu odpovede

zo získaného kontextu. Popisujete, že Váš framework používa 3 vrstvy obojsmerného GRU modelu, ktorý
je alternatívou k podobnému LSTM modelu. Vysvetlite rozdiely medzi rekurentnými neurónovými sieťami
LSTM a GRU a popíšte ich teoretické výhody a nevýhody.

10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
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 Vzhľadom na časté chyby vo formálnej úprave, nerelevantné zdroje v literatúre, pochybnosti o užívateľskom

testovaní a predovšetkým vážnom podozrení na plagiátorstvo, navrhujem hodnotenie F, 49 bodov.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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