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II. HODNOCEN
NÍ JEDNOTLIV
VÝCH KRITÉR
RIÍ
dání
Zad

mimořáádně náročné
é

Hodnocení nároččnosti zadání závěrečné prá
áce.
Prááce je výzkumně zaměřená v oboru počíttačového zpraacování přirozzeného jazyka pomocí rekurrentních neurronových sítí.
Přirozeným jazykem je v tomtto případě česský jazyk. Pro jeho alespoň částečně spolehlivé zpracoování existuje dosud
nimum prostřředků. Problem
matika se nep
přednáší v bakkalářské etapě
ě na ČVUT.
min

Splnění zadáníí

splněnoo

Possuďte, zda přeedložená závěěrečná práce splňuje
s
zadáníí. V komentářři případně uve
eďte body zaddání, které neb
byly zcela
spllněny, nebo zd
da je práce op
proti zadání ro
ozšířena. Nebyylo‐li zadání zccela splněno, pokuste
p
se poosoudit závažn
nost, dopady a
příp
ípadně i příčin
ny jednotlivých
h nedostatků.
Prááce splňuje zadání. Autor saamostatně přiipravil, proveddl, dokumento
oval a zhodno
otil požadovanné experimentty.
V teoretických kkapitolách tištěěné části popssal také aktuáální tendence a výsledky při aplikaci neurronových sítí v studované
oblematice.
pro

Akktivita a samostatnost přři zpracováníí práce

A ‐ výboorně

Possuďte, zda byll student běheem řešení aktiivní, zda dodržžoval dohodnuté termíny, jestli své řešenní průběžně ko
onzultoval a zd
da
byll na konzultacce dostatečně připraven. Po
osuďte schopnnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Prááce je rozšířen
ním semestrálního projektu
u z předchozíhho semestru, v obou semesstrech autor aaktivně a průb
běžně
připravoval svou
u aplikaci po stránce teoretické i praktickké, včetně kon
nzultací. Tvůrččí schopnost aautora je nepo
ochybná.

dborná úroveeň
Od

A ‐ výboorně

Possuďte úroveň odbornosti zá
ávěrečné práce, využití znallostí získaných
h studiem a z odborné
o
literaatury, využití podkladů
p
a da
at
získkaných z praxxe.
Prááce je odborněě fundovaná, autor předvedl detailní znaalost vybranýcch druhů neurronových sítí, využil nejnovvější výsledky
jakk v této oblasti, tak i ve speccifické oblasti ‐‐ opravy diakkritiky a anotaace dlouhých textů ‐‐ v českkém jazyce. Autor
sam
mostatně trén
noval své neurronové sítě na
a korpusech č eského jazykaa, musel věnovat značné ússilí úpravám a normalizaci
obssahu korpusů, aby mohl provádět spoleh
hlivá měření. TTextová část jeho
j
postup a výsledky peččlivě reflektuje
e.

eň, rozsah prráce
Formální a jazyyková úrove

A ‐ výboorně

Possuďte správno
ost používání formálních
f
zá
ápisů obsaženýých v práci. Po
osuďte typogrrafickou a jazyykovou stránkku.
Prááce je psaná d
dobrou technicckou angličtin
nou, srozumiteelně a důkladně. Celkem má
m přes 70 strran kompaktn
ního textu.
Forrmální zápisy, matematickéé vztahy, anottace tabulek a obrázků jsou
u provedeny sttandardně, poodporují čtivost práce.

c
Výýběr zdrojů, kkorektnost citací

A ‐ výboorně

Vyjjádřete se k akktivitě studenta při získávání a využíváníí studijních ma
ateriálů k řeše
ení závěrečné práce. Charakkterizujte výběěr
pra
amenů. Posuď
ďte, zda studen
nt využil všech
hny relevantn í zdroje. Ověřřte, zda jsou vššechny převzaaté prvky řádn
ně odlišeny od
d
vla
astních výsledkků a úvah, zda
a nedošlo k po
orušení citačníí etiky a zda jssou bibliograffické citace úpplné a v soulad
du s citačními
zvyyklostmi a norrmami.
Výb
běr pramenů je dostatečněě reprezentativní, autor s niimi pracuje ad
dekvátně a cittuje v souladuu s běžnými zvvyklostmi.
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Autor prostudovval značný objjem relevantn
ních zdrojů, seeznam literatu
ury má přes 40
0 položek. Veelká většina prráce je původn
ní,
etně programo
ového zpracování, od převzzatých výsledkků je dobře od
dlišena v textu
u i v impleme ntaci.
vče

Da
alší komentáře a hodnoccení
Vyjjádřete se k úrrovni dosažen
ných hlavních výsledků závěěrečné práce, např. k úrovnii teoretických výsledků, neb
bo k úrovni a
fun
nkčnosti techn
nického nebo programovéh
p
o vytvořenéhoo řešení, publiikačním výstupům, experim
mentální zručn
nosti apod.
Úro
oveň dosažených výsledků i jejich prezen
ntace je výborrná, předkládaaná bakalářská práce je na úrovni solidn
ní práce
dip
plomové.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLLASIFIKACE
Shrrňte aspektyy závěrečné práce,
p
které nejvíce
n
ovlivnnily Vaše celkkové hodnoccení.
Prááce mapuje a zhodnocujee aktuální sta
av vybrané pproblematikyy v zpracován
ní textů v česském jazyce a usiluje o jeejí
další rozvoj, předkládá srovvnatelné neb
bo lepší výsleedky. Autor se o danou oblast dlouhhodobě aktivvně zajímá,
ofesně a hod
dlá se v ní dále rozvíjet.
praacuje v ní pro
Otázka:
eré specifické části projeektu by bylo třeba
t
řešit oddlišně a nako
olik odlišně, pokud by prrojekt řešil an
nalogické úlo
ohy
Kte
v jiiném slovansském jazyku používajícím
m latinku, nappř. ve sloven
nštině, polštině apod?

edloženou záávěrečnou práci hodnotím klasifikačnním stupněm
m A ‐ výborn
ně.
Pře
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