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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno, student implementoval systém, který dokáže k zadanému slovu automaticky najít

slova sémanticky příbuzná. Student se zaměřil na doménu biomedicínských dat.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Kapitola 7 "Porovnání tokenizátorů" je ale příliš rozsáhlá a pro

práci není skutečně nezbytná. Podrobnější popis by si naopak zasloužila část popisující provedené experimenty
a vyhodnocení systému.

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Logická struktura technické zprávy je spíše špatná. Rozdělení uvedené látky do kapitol často nedává smysl.

Kapitola 3 zahrnuje teorii k předzpracování dokumentů a část algoritmů pro výpočet sémantické blízkosti slov.
Zbylé algoritmy pro výpočet sémantické blízkosti jsou ale uvedeny až v kapitole 4. Podkapitola 5.4 popisující
soutěž SemEval se do kapitoly 5 vůbec nehodí. Kapitola 7 je příliš obsáhlá. Zcela chybí kapitola s návrhem a
implementací systému. Tato témata jsou rozptýlena do několika jiných kapitol.Některé pojmy v práci zůstávají
nevysvětleny nebo jsou vysvětleny nedostatečně. Některé věty jsou kostrbaté, jiné působí jako by byly vytrženy z
kontextu. Práce obsahuje také sporná a nepodložená tvrzení.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce obsahuje lehce nadprůměrné množství překlepů a pravopisných chyb. Ve větách občas chybí slova nebo

jsou některá slova ve špatném tvaru. Některé anglické termíny zůstávají nepřeloženy nebo jsou přeloženy
nezvyklým způsobem (např. vyplývání vět). V práci často chybí reference na zmíněné nástroje. Popisy u tabulek
a obrázků jsou někdy příliš obecné a nicneříkající.

6. Práce s literaturou 45 b. (F)
 Studen použil přes 30 studijních pramenů, z nichž většinu tvoří vědecké články. U některých podkapitol v práci

ale není vůbec jasné, odkud student čerpal. Např. podkapitola 4.2 WordNet neobsahuje žádnou citaci, zato
obsahuje spoustu informací o WordNetu, včetně vzorců pro výpočet podobnosti, které student zcela jistě
odněkud převzal. Takových částí by se v práci našlo více. Mezi zdroji se nachází také Wikipedia.

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Student implementoval systém pro výpočet sémantické blízkosti slov. Nicméně implementovaný systém je

rozsahově velmi jednoduchý. Konkrétně se jedná o několik skriptů v pythonu, které dohromady nemají více než
1000 řádků kódu. Dosažené experimentální výsledky práce nejsou v technické zprávě dostatečně diskutovány.
Student sice píše, že se nejvíce zaměřil na analýzu vlivu parametrů jednotlivých modelů, ale v práci jsou uvedeny
výsledky pouze pro tři vybrané modely.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Implementovaný systém je možné využít k výpočtu sémantické

blízkosti slov.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste při řešení úkolů ze Semevalu nepoužil lemmatizaci ani stemming?

V kapitole 8.1 píšete, že vzhledem k počtu vytvořených modelů zde neuvádíte všechny výsledky, ale
pouze výsledky pro tři vybrané modely. Můžete komisi ukázat kompletní výsledky pro všechny modely?
V práci píšete, že Váš systém dosáhl úspěšnosti 93%. Můžete komisi objasnit, jak jste k tomuto číslu
dospěl?

10. Souhrnné hodnocení 50 b. dostatečně (E)
 Logická struktura práce je spíše špatná. Některé části práce by bylo vhodné rozšířit. Úroveň programového

řešení je spíše podprůměrná. Nejvíce však hodnocení ovlivnil fakt, že student porušuje citační etiku tím, že u
některých pasáží vůbec neuvádí zdroj, ze kterého čerpal. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm E (50b).
Nebýt tohoto prohřešku, hodnotil bych pravděpodobně stupněm D.
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