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Ná
Jm
méno autora::
Typ práce:
Fakkulta/ústav::
Katedra/ústavv:
Op
ponent prácee:
Pra
acoviště opo
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m
ch slovních úúloh
Jan Ka
adlec
bakalá
ářská
Fakulta
a elektrotechhnická (FEL)
Katedrra kybernetikky
RNDr. Marko Genyyk‐Berezovskkyj
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II. HODNOCEN
NÍ JEDNOTLIV
VÝCH KRITÉR
RIÍ
dání
Zad

náročněější

Hodnocení nároččnosti zadání závěrečné prá
áce.
Zad
dání vyžaduje od autora pro
ojít celý vývojový cyklus odd studia zdrojů
ů až po vyhodnocení vlastnní funkční implementace v
oblasti rozpoznáávání a interprretace textů v českém jayzcce, která je ve
elmi obtížná a kde dosud zddaleka neexistují jednoznačné
usttálené postupy a standardyy.

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 zcela splňu
uje zadání, au
utor věnoval je
ednotlivým boodům zadání přiměřenou
p
pozornost, jak v tištěné částti, která má přřes
60 stran, tak i v iimplementacii, která je, nakkolik mohu sooudit, plně fun
nkční.

olený postup
p řešení
Zvo

správnýý

Possuďte, zda stu
udent zvolil sp
právný postup nebo metodyy řešení.
Sprrávný postup jakož i metod
dy řešení vyplyynuly z dodržeení pokynů pro vypracování BP zadanýchh vedoucím prráce. Ty byly
forrmulovány vellmi návodně a v navazujícícch krocích. Au tor je komple
etně dodržel.

dborná úroveeň
Od

B ‐ velm
mi dobře

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.
Autor se seznám
mil s relevantními metodam
mi počítačovéhho zpracováníí přirozeného jazyka, syntakktické analýzyy a strojového
o
ení. Tato témaata jsou pokryyta v bakalářském studiu O I na FEL ČVUTT nanejvýš jen okrajově. Zísskané znalostii adekvátně
uče
použil při návrhu
u a tvorbě implementace a přehledně poopsal v tištěné práci.
é postupy a kooncepce hlavně pomocí přík
kladů, což sicee vítám, ale ch
hybějící obeccné
Autor má tenden
nci vysvětlovaat zpracované
ecifikace nebo
o definice jsou
u občas citelnýým nedostatkkem, např v kaap. 5.2 Tvorba
a struktur, kapp 7.1 Reprezen
ntace slovní
spe
úlo
ohy jako bodu v Rn. Čtenář tak o autorovvě postupu zísská jen povšechný dojem, ne
n dostatečněě abstraktní nebo přesný.

eň, rozsah prráce
Formální a jazyyková úrove

B ‐ velm
mi dobře

Possuďte správno
ost používání formálních
f
zá
ápisů obsaženýých v práci. Po
osuďte typogrrafickou a jazyykovou stránkku.
V tištěné části au
utor projevujee tendenci k nepotřebnému
n
u optickému zřeďovaní
z
texttu, práce obsaahuje skoro 20 zcela
b přispěla
práázdných nebo téměř prázdných stránek.. Samotný obbsah zabírá strrany tři. Větší prostorová koompaktnost by
přinejmenším kee čtenářově orientaci a poh
hodlí při čtení a nejspíše i k profesionálně
ějšímu dojmu . Je to asi nadměrný vnější
ekt chvályhodného autorovva úsilí o logickké uspořádáníí výkladu, které se mu ale jinak dobře daaří.
efe
Popisky obrázků
ů 5.7, 7.2, 7.3 jsou
j
přiliš stru
učné (v 7.3. chhybí popis os),, algoritmy v kap.
k 5.4 a 7.4 jjsou nepojme
enované.
M v kap. obsah
huje symboly nedefinované
é v textu (zápis nadroviny a znak w), zadání úlohy je
Maatematický zápis úlohy SVM
ted
dy nejasné.
Jazzykově a typoggraficky je prááce v pořádku, bez zřejmýchh chyb nebo překlepů.
p
Výklad je plynulý a srozumiteln
ný.
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Výýběr zdrojů, kkorektnost citací
c

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.
Velká většina práce je původn
ní, včetně imp
plementace, o d převzatých výsledků je do
obře odlišenaa.

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.
Implementační ččást je dostateečně rozsáhlá a funkční, vyttvořený datasset obsahuje 650
6 úloh v souuladu s požadavky zadání BP.
B
ukazují poměrrně jasně nedostatky stávajjících metod a naznačují da
alší možnosti vvýzkumu.
Výssledky práce u

O
N
NÁVRH KLASSIFIKACE
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ,
p
které nejvíce
n
ovlivnnily Vaše celkkové hodnoccení. Uveďte případné otá
ázky, které by
b
Shrrňte aspektyy závěrečné práce,
měěl student zodpovědět přři obhajobě závěrečné prááce před kom
misí.
Ne
edostatky zm
míněné v posu
udku vyplýva
ají spíše z meenší zkušeno
osti s projektty tohoto rozzsahu než
z metodologick
m
kého nebo věěcného poch
hybení. V cel é práci, tiště
ěné i implementační, je vvýrazně znátt autorovo ússilí
o solidní
s
a spollehlivý výkon
n. S ohledem
m na pěkně zppracované ne
etriviální zad
dáni se protoo přikláním k lepší známcce.
Otázka:
Je možné přessně a kompleetně charakte
erizovat nějaakou dodatečnou množinu slovních úloh, kterou by Vaše
aplikace mohlaa zpracovávaat po nevelké
ém nebo nennáročném rozšíření, to jest po nevelkké programáttorské práci??

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

Datum: 15.6.20020

Podpis:
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