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Cílem práce bylo prozkoumání nové metody reprezentace URL clickstreamů za pomocí tzv.            
embeddingu a její využití k predikci chování uživatele. Embedding jako reprezentační metoda            
se používá primárně v oblasti zpracování přirozeného jazyka, kde slouží k modelování významu             
slov z kontextu. Student chtěl ověřit, že embedding URL v kontextu ostatních URL umožní lepší               
predikci ve srovnání s nejpoužívanější metodou založenou čistě na Markovských procesech.           
Zadání práce hodnotím jako velmi náročné z důvodu, že existuje velmi omezené množství             
práce v oblasti URL embeddingu. 
 
Autor zadání práce splnil. Podrobně prozkoumal současný stav poznání v oblasti modelování            
uživatele na základě clickstreamů, dobře porozuměl různým formám embeddingu a správně           
ohraničil úlohu. Student zvolil dva principielní modely, jeden na úrovni URL a druhý na jemnější               
úrovni tokenů URL. Autor na implementoval prototypální řešení nad Apache Hadoop           
ekosystémem umožňující práci s potřebně velikým datasetem. Samotný URL embedding byl           
naimplementován za pomocí Tensorflow knihovny. Své řešení porovnal s existujícími metodami           
na sadě experimentů, které demonstrují potenciál navrženého přístupu, kdy jeden z modelů            
zlepšuje přesnost predikce o cca 10% i při řádově kompaktnější reprezentaci. 
 
Po formální stránce je text práce v pořádku, bohužel je místy příliš stručný a nezachycuje               
veškerou práci, kterou autor vykonal. Veškeré konvence pro technické texty jsou dodrženy. 
 
Autor se práci věnoval v průběhu semestru zodpovědně a objem práce je adekvátní. Autor              
velmi často bojoval s nepřesností analogie přístupů v NLP doméně a v doméně clickstream              
prediction, což je pochopitelné. Dále se nepodařilo v rámci práce ověřit model na více              
doménách (experimenty byly vykonány na datasetu z domény Amazon.com). 
 
 
Při obhajobě doporučuji autorovi položit následující doplňující dotaz: 

1. Máte odhad, na kterých doménách (mimo Amazon.com) by Váš model mohl úspěšně            
predikovat chování uživatele? Co by měla taková doména splňovat? 

 
Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou A-výborně. 
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