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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Na BP je zadání poměrně náročná, vyžadovalo studium množství literatury k získávání informací (information

retrieval) a k detekci témat a segmentaci textů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, u některých částí práce by bylo dobré diskutovat, zda nemělo být splněno lépe (např.

srovnání s baseline na datech TDT5 či příprava dat pro dotazování lidských hodnotitelů), ale celkově je patrné,
že student k práci přistoupil velmi svědomitě.          

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva je poměrně kompaktní, ale dobře pokrývá všechny části práce. Značný prostor je věnován

experimentům, jejich výsledkům a analýze, což je výborné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je logicky stavěná, jednotlivé části nejsou excesivně dlouhé a dobře na sebe navazují. Trochu větší

pečlivost bych přivítal při popisu experimentálních dat, není také jasné, zda bylo výsledky na TDT5 možné
srovnat s výsledky z projektu TIDES a jak to dopadlo.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce je psána pěknou češtinou s minimem chyb, pozor na ukončování vedlejších vět čárkou a množné číslo

středního rodu. Tabulky a obrázky jsou kvalitně provedené, pozor na legendy, které mají obsahovat základní
informace a ne mnoho komentářů - pro ty je místo v textu.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce vyžadovala studium velkého množství netriviální literatury, je zřejmé, že ji student pochopil a dokázal

kreativně použít.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výstupem je sada skriptů pro detekci témat v textových dokumentech a přepisech řeči z ASR. Výstup je

použitelný pro další experimentování, případně pro budoucí nasazení v systému pro vizualizaci a indexování
přednášek superlectures.com. Pro reálnéí nasazení by bylo vhodné doplnit analýzu, jak chybovost ASR systému
zhoršuje přesnost detekce a segmentaci na témata, takové experimenty by mohly být provedeny na TDT5
s řízeným zanášením chyb.

8. Využitelnost výsledků
 Studie a realizační výstup pro eventuální integraci se superlectures.com nebo podobným systémem (o práci je

zájem i v projektu TAČR MINT). Doporučuji publikaci výsledků, minimálně na Excel 2016. Doporučuji ale pečlivé
srovnání s popsanými výsledky v DARPA TIDES nebo jiných podobných projektech.

9. Otázky k obhajobě
 Uveďte, jak si práce stojí ve srovnání s publikovanými přístupy, srovnával jste nad stejnými daty ? Pokud

ano, jaké byly výsledky ?
Jak byste doporučoval zamezit při sledování témat příliš dlouhým segmentům (není možné, aby jedno
téma pokrývalo např. 45 minut)

10. Souhrnné hodnocení 91 b. výborně (A)
 Přes drobné technické připomínky zde a v práci (předám studentovi) se jedná o kvalitní BP s netriviální

tematickou, svědomitým zpracováním a pečlivou prací s experimentálními daty. Veli kladně hodnotím důkladnou
diskusi výsledků. Práce je po nutných úpravách a zlepšení využitelná pro další výzkum a vývoj a pro systémy pro
presentaci přednášek a analýzu meetingů.
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