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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student dokázal úspěšně implementovat systém pro detekci duplicitních textů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické práce je v obvyklém rozmezí, avšak ne všechny kapitoly jsou pro práci nezbytné, jiné zase

nejsou příliš informačně bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 58 b. (E)
 Prezentační úroveň práce není dobrá. V textu se vyskytuje až příliš mnoho vágních pojmů, definice jsou často

nepřesné a diskutabilní. Student v důležitých věcech nejde příliš do hloubky, naopak se v práci vyskytuje
množství textu, které s prací souvisí jen okrajově.

5. Formální úprava technické zprávy 78 b. (C)
 Formální část bakalářské práce je podstatně lepší. Student se vyvaroval běžných chyb, práce obsahuje pouze

menší množství zanedbatelných chyb.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce s literaturou je slabší, část problematiky je sice zpracována dobře, avšak zejména v oblasti indexování

dokumentů se u studenta evidentně nacházejí značné mezery.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Realizační výstup je svým rozsahem i kvalitou odpovídající.
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o jeden z mnoha systémů na detekci duplicitních textů. Příliš mnoho nového toho nepřináší. Prakticky

být využitelný jistě může, ale to jistě platí i o celé řadě dalších implementací.
9. Otázky k obhajobě
 Čím si ve vašem řešení vysvětlujete nemonotónní počet výsledných n-gramů v závislosti na jejich délce?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Jedná se celkově spíše o podprůměrnou práci. Studentovi se do textové části práce nepodařilo dostat to

podstatné. Studentovo pochopení některých důležitých pojmů je stěží dostačující. Naštěstí pro studenta toto
nebylo k realizaci výsledného systému tolik zapotřebí, kvalita realizačního výstupu není špatná.

 

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