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Oponent práce: Ing. Jan Drchal, PhD. 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Pro bakalářského studenta je toto téma velmi náročné. Zvládnutí grafových neuronových sítí a souvislostí s relačním 
učením vyžaduje dobrý přehled moderních metod strojového učení. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno bez výhrad. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení je správný. Experimenty jsou prováděny na jedné, částečně syntetické, datové sadě, která umožňuje 
jednoduché nastavení složitosti úlohy. V budoucnu bych doporučil i experimenty na dalších datech. Vzhledem k rozsahu 
bakalářských prací, však považuji předloženou experimentální část za více než dostatečnou.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
K odborné úrovni práce nemám výhrady. Líbí se mi dobře motivované návrhy jednotlivých reprezentací a jejich empirické 
porovnání v předposlední kapitole. Z textu práce je zřejmé, že se student v problematice velmi dobře orientuje. Výsledky 
práce jsou velmi zajímavé a po menším rozšíření, mají publikační potenciál.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána výbornou angličtinou s minimem překlepů. Text je dobře strukturovaný, srozumitelný a čtivý. Drobnou 
výhradu mám k převzatému obrázku 2.4, jehož notace neodpovídá té v textu. Implementované verze grafových 
neuronových sítí by si pro lepší reprodukovatelnost zasloužily formální definici (dosazením do vzorce na straně 18). 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje jsou citovány dobře, jejich pokrytí je však místy nevyvážené. Zatímco přehled relevantních datových sad (kapitola 3) 
je vyčerpávající, kapitola 2 (Theoretical foundations) by si zasloužila odkazů více – mnoho tvrzení může být považováno za 
obecně známé, ale například, pro práci dost zásadní Graph Neural Networks, jsou pokryty pouze jednou referencí a 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

zmíněná architektura Graph Attention Network žádnou. Z hlediska celkového hodnocení, ale tomuto menšímu nedostatku 
nepřisuzuji větší důležitost. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
K práci mám následující dotazy: 

1) Jak jste v rámci reprezentace Glove (str. 35) řešil problém tokenů mimo slovník (OOV – out-of-
vocabulary)? 

2) Výsledky modelu text-bert ukazují pro počet relací větší než 4 výrazný výpadek přesnosti, který v textu 
vysvětlujete hypotézou, se kterou se ztotožňuji. Přesto bych ověřil, zda pro tyto delší vstupní texty není 
překračována maximální délka vstupu modelu DistilBERT. V takovém případě by docházelo k ořezání 
posledních tokenů. Kontroloval jste distribuce vstupních délek? Předpokládal bych, že se s rostoucím 
počtem relací bude přesnost snižovat, ale ne takto skokově…  

I přes drobné výhrady konstatuji, že předložená závěrečná práce má nadstandardní rozsah i kvalitu a hodnotím ji 
klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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