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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Boris Rakovan 

Typ práce: bakalářská 
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Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Gustav Šír, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Toto zadání je výrazně nad běžnou laťkou pro bakalářské studenty, a to jak v oblasti ML tak NLP. Troufnul jsem si ho zadat 
pouze po ujištění, že je student schopný pracovat nad tento rámec. 

 

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. 

Splněno bez výhrad, studentovo řešení je na samotné horní hranici přesnosti vybrané úlohy. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pravidelně konzultoval na týdenní bázi a byl naprosto samostatný, a to jak při počáteční práci se zdroji tak při 
samotném návrhu a implementaci řešení, kde rovněž oceňuji jeho zručnost v moderních nástrojích a frameworcích, včetně 
některých velmi netradičních, které vyžadovaly od studenta nadstandardní dávku improvizace a trpělivosti. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost práce vysoce převyšuje úroveň samotného studia a je tak především výsledkem samostudia a vlastní snahy, 
díky čemuž student prezentuje state-of-the-art modely a výsledky v této vysoce exponované doméně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Textový popis práce je na výborné úrovni, dobře strukturovaný a reflektující logický postup práce. Text dobře plyne, skvěle 
se čte a angličtina je též zcela vynikající. Celkově na mě práce působí profesionálním dojmem. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Bez výhrad. 

 

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. 
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Viz celkové hodnocení. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce představuje zajímavý vhled do limitací obřích jazykových modelů, které aktuálně hýbou světem (nejen) NLP. 
Student na vybrané úloze učení složitých závislostí mezi entitami v textu tyto limity demonstruje, a zároveň navrhuje 
řešení jak je překonat pomocí adaptace řady neurálních architektur schopných nativně pracovat s různými relačními 
induktivními předpoklady o struktuře dat. 

Nutno dodat, že student pracoval i s dalšími pokročilejšími architekturami nad rámec prezentovaných rekurentních 
a grafových architektur. Tyto se nakonec do práce nestihly vejít, nicméně to ani nebylo zapotřebí, jelikož 
prezentované modely jsou již na samotné hranici možností úlohy, kterou jsme po pečlivé úvaze zvolili. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.5.2022     Podpis: 


