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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student splnil zadání s drobnými výhradami. Škálovatelnost implementovaného řešení je v práci diskutována

nedostatečně. Vyhodnocení systému považuji rovněž za nedostatečné.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozmezí a většina částí práce je informačně bohatá a pro práci nezbytná.

Nicméně některé části popisují triviality a bylo by je možné vypustit.
4. Prezentační úroveň předložené práce 45 b. (F)
 Ačkoliv jsou rozsahy a návaznosti jednotlivých kapitol i logická struktura práce v pořádku, prezentační úroveň

technické zprávy je špatná. Práce často obsahuje nepravdivá a nepodložená tvrzení. Některé pojmy či obrázky
zůstávájí nevysvětleny. Práce obsahuje také velké množství nepřesností. Chybí rovněž popis parametrů
použitých modelů a podrobnější popis použité datové sady.

5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Formální úprava technické zprávy je také špatná. Práce obsahuje značné množství překlepů a pravovpisných

chyb. Mnohé věty jsou těžce pochopitelné. Po typografické stránce práce obsahuje také prohřešky. Jedná se
zejména o špatně vygenerované reference na obrázky a tabulky (Podobnost dokumentů zjistíme z Tabulka 4...),
číslování kapitol do 4. úrovně, přičemž 2. úroveň občas chybí atd.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce obsahuje 10 studijních pramenů. Menší část z nich jsou vědecké články, které se přímo týkají daného

tématu. V referencích nalezneme i Wikipedii. U takto dobře prozkoumané oblasti bych očekával větší podíl
vědeckých článků.

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Student naprogramoval systém pro vyhledávání relevantních dokumentů k danému dokumentu. Uživatelské

rozhraní je vcelku zdařilé, nicméně o správné funkčnosti celého nástroje mám pochybnosti. Student totiž některé
podstatné detaily v práci nezmiňuje. Z práce je občas jasné, že student dané problematice ne zcela rozumí.
Student rovněž implementuje některé části systému sám, přičemž by bylo vhodné použít dostupné knihovny.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je kompilačního charakteru. Systém pravděpodobně může být za určitých okolností použit pro vyhledávání

souvisejících dokumentů k vybranému dokumentu.
9. Otázky k obhajobě
 Na straně 13 uvádíte příklad výpočtu podobnosti dvou vektorů pomocí kosinové podobnosti. Na závěr

příkladu tvrdíte, že je nutné výslednou hodnotu odečíst od čísla 1, aby byl výsledek v intervalu <0;1>.
Tohle tvrzení není pravdivé. Můžete prosím komisi předložit správnou verzi výpočtu?
Proč jste zvolil počet dimenzí pro LDA a LSA 18, když se v praxi používají hodnoty v řádu stovek. Jak si
vysvětlujete, že Vám stačilo pouhých 18 dimenzí k dosažení nejlepšího výsledku?

10. Souhrnné hodnocení 50 b. dostatečně (E)
 Technická zpráva je na špatné úrovni. Obsahuje mnoho věcných chyb a nepřesností. Některé důležité informace

v práci chybí. Student rovněž svá rozhodnutí nijak nezdůvodňuje. Vyhodnocení systému je nedostačující, student
se rovněž v práci příliš nevěnuje škálovatelnosti systému. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení známkou E.

 

V Brně dne: 3. června 2015
  .................................
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