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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno. Jako mírné rozšíření by se dal považovat fakt, že práce je psána v anglickém jazyce.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí, všechny její části jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Logická struktura práce je dobrá. Rozsahy jednotlivých kapitol jsou v pořádku a jednotlivé kapitoly na sebe

vhodně navazují. Práce je dobře pochopitelná pro čtenáře, jen by v technické práci mohl být trochu detailněji
popsán systém QANTA, který je v práci využit. Sice je popsán v samostatné podkapitole, ale bylo by dobré lépe
popsat jeho vztah k implementovanému systému. Kapitola 6 s testováním systému by také mohla být rozsáhlejší.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po typografické stránce je práce v pořádku. Snad až na občasná špatná čísla odkazovaných obrázků a jednu

chybějící referenci, která způsobuje v textu chybu. Technická zpráva je psána dobrou angličtinou, občas se ale
vyskytují překombinovaná souvětí, což působí nepřehledně. 

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Výběr studijních pramenů je dobrý, nicméně bych očekával větší podíl vědeckých článků na úkor webových

stránek použitých technologií. Odkazy na weby použitých technologií se hodí spíše do poznámky pod čarou.
Jeden z důležitých zdrojů, týkající se systému QANTA, se v seznamu literatury vůbec nenachází a je paradoxně
zmíněn pouze jako poznámka pod čarou.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup práce je na velmi dobré úrovni. Student implementoval systém, který je schopen úspěšně

zodpovídat otázky. Systém je navíc doplněn možností zadávat otázky pomocí hlasu.
8. Využitelnost výsledků
 Mobilní aplikace vytvořená v této práci je použitelná pro zodpovídání otázek.
9. Otázky k obhajobě
 Jak dlouho trvá proces trénování a jak dlouho průměrně trvá zodpovězení jedné otázky?

Jaký je hlavní přínos Vašeho systému oproti původnímu systému QANTA?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Student nastudoval příslušnou literaturu a implementoval systém pro odpovídání na otázky, přičemž vycházel z

již existujícího systému QANTA. Některé pasáže technické zprávy by bylo vhodné řozšířit. Práce je psána v
anglickém jazyce. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm C.

 

V Brně dne: 4. června 2015
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