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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu 
Jméno autora: Tomáš Brich 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Kybernetiky 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Spilka Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: CIIRC, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce Tomáše Bricha se zabývá sémantickou podobností vět, která je základním stavebním blokem pro 
zpracování a porozumění textu a používá se v mnoho aplikacích (rozpoznání úmyslu (intent), question answering). Cílem 
práce bylo prozkoumat a porovnat současné přístupy založené na word/sentence embeddings. Následně použít 
nejvhodnější algoritmus pro rozpoznání intentu v konverzační aplikaci.  
Zadání práce bylo náročné. Vyžadovalo porozumění state of the art metodám a reprodukování původních publikovaných 
výsledků. Již samotné zopakování publikovaných výsledků bylo obtížné, kdy ve většině prací chyběly detaily, které ale byly 
zásadní pro trénování algoritmu. Dále je nutné poznamenat, že neexistovala práce, která by rigorózně porovnala současné 
algoritmy. 
 

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. 

Všechny body zadání byly splněny. Nad rámec zadání byl implementován modul pro kompresi výsledných vektorů. Přičemž 
tento modul je velice zdařilý a umožňuje snížit výslednou velikost vektorů z několika GB na jednotky MB bez významné 
ztráty přesnosti. 
 

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. 
Tomáš Brich pracoval velmi pečlivě a samostatně. Nastudoval si dostupnou literaturu a dobře se v ní orientoval. Pouze díky 
jeho pečlivosti a vytrvalosti se podařilo zreprodukovat již publikované výsledky. Tomáš Brich byl aktivní a dohodnuté termíny 
plnil s předstihem. Nakonec nad rámec zadání navrhl vyzkoušet a implementovat modul pro kompresi.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je vynikající. Použité algoritmy odpovídají state of the art. Vlastní kód je dobře napsaný, strukturovaný a 
dokumentovaný. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsaná kvalitní angličtinou a je čtivá. Práce je vysázená v TeX a doplněna hezkými a podrobnými ilustracemi. 
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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. 
Seznam literatury má obvyklý rozsah a obsahuje relevantní články. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce Tomáše Bricha je jednoznačně vynikající. Výsledky práce přispěly k současnému poznání ve dvou 
směrech: i) rigorózní porovnání state of the art word embedding algoritmů s ohledem na velikost trénovacích dat 
a na hardwarové nároky; ii) komprese výsledných vektorů, která vede ke snížení velikosti souboru 100-1000-krát  
(z několika GB na MB) bez významné ztráty přesnosti. Práci navrhuji na cenu děkana. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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