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1. Informace k zadání
 Zadání bylo náročnější šíří oblastí, v kterých musel student získat přehled, a potřebou zaměřit se na konkrétní

směr, v němž je možné dosáhnout kvalitních výsledků během jednoho roku. Karel Ondřej se těchto úkolů zhostil
výborně, výsledkem je systém, který snese srovnání s řešeními vznikajícími ve špičkových zahraničních týmech.

2. Práce s literaturou
 Student byl při získávání a využívání relevantních vědeckých článků velmi aktivní po celou dobu řešení práce,

zpracoval velmi dobrý přehled poznání v daném konkrétním směru výzkumu a zaměřil se i na praktickou
použitelnost, která není ze samotných článků vždy patrná.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivitu studenta během obou semestrů řešení práce lze označit jako příkladnou, pravidelně informoval o svém

postupu a nově vyzkoušených přístupech, dodržoval dohodnuté termíny a průběžně konzultoval rozhodnutí klíčová
pro vývoj výsledného systému. 

4. Aktivita při dokončování
 I přes zásadní překážky spojené s koronavirovou krizí se studentovi nakonec podařilo práci dokončit

v předepsaném termínu, text v raných fázích jsem měl možnost konzultovat, moje připomínky byly vždy rychle
zapracovány a promítnuty do výsledné podoby textu.

5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Aktivita studenta v průběhu řešení práce byla příkladná a vytvořený realizační výstup je velmi kvalitní. Technická

zpráva je také zdařilá, pojednává o nejmodernějších metodách zpracování přirozeného jazyka a využívá je
k vytvoření systému, který snese srovnání se světovou špičkou v dané oblasti. Vzhledem k těmto skutečnostem
navrhuji práci hodnotit stupněm výborně.

 

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

  
V Brně dne: 29. června 2020

 Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí práce

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

