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1. Informace k zadání
 Zadání bylo průměrně obtížné, předpokládalo soustředění se na intuitivnost vyhledávání přímočarých dotazů nad

daty z Wikipedie (např. "vyhledej všechny výrobce mobilních telefonů", "všechny objektově orientované jazyky",
"všechny malíře, jejichž obrazy jsou v Louvru"). Ačkoliv student věnoval práci předepsaný počet hodin a formálně
splnil všechny body zadání, realizovaný systém a, zejména, vlastní rozhraní pro vyhledávání, nepřináší očekávanou
jednoduchost dotazování, výsledky vrací velmi pomalu a obecně neposkytuje uživateli prostředí, se kterým by chtěl
pracovat. Z tohoto pohledu práce očekávání nenaplnila.

2. Práce s literaturou
 Student shromáždil adekvátní množství studijních materiálů, nevyvodil z nich však závěry, které by odrážely

aktuální stav poznání v oblasti intuitivních rozhraní pro vyhledávání a byly podkladem pro dostatečně kvalitní
systém.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl po dobu řešení práce aktivní, byť míra aktivity byla v čase značně proměnná. V posledních měsících se

věnoval téměř výhradně psaní technické zprávy, práce na rozhraní už nepokračovaly, což se negativně projevilo na
kvalitě systému.

4. Aktivita při dokončování
 Jak bylo uvedeno výše, práce na rozhraní byla ukončena brzy (možná až příliš brzy). Technickou zprávu jsem měl

možnosti připomínkovat 9. května, většina připomínek byla zapracována. Finální podobu textu jsem před
odevzdáním neviděl.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Práce splnila zadání, nicméně vytvořený systém nemá potřebnou kvalitu, aby mohl být využíván v očekávaných

kontextech. Realizované rozhraní je těžkopádné, nevede uživatele dobře procesem formulování dotazu a odpovědi
vrací s neakceptovatelně velkým zpožděním. Celkově hodnotím práci stupněm E.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
.................................

podpis
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