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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání bylo výborně splněno na 200 % ve všech bodech.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 100 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Rozsah písemné části práce je nadstandardní a navzdory svému objemu je text velice hutný. Ačkoli bych si dovedl představit,
že některé detaily by šly mnohem více rozvést, má práce i tak 94 stran.

Jako příklad uvedu studentovy vlastní implementace některých algoritmů s velkým množstvím optimalizací, které umožnily
provést rozsáhlou sadu experimentů na datasetu 10× větším, než jsou největší datasety používané v odborné literatuře. V
práci se dozvíme, že byl použity algoritmy "item-knn" a "user-knn" s prořezáváním a diskutovány jsou pouze dosažené
výsledky, jako by velké množství času strávené jen na implementaci těchto algoritmů bylo zanedbatelným detailem.

Podobných příkladů lze přitom najít více.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů



Komentář:
Zatímco k podobným typům výzkumných prací bývá často používána sada jednorázových IPython notebooků, výstupem
studentovy práce je znovupoužitelná knihovna publikovaná na veřejném GitHub repozitáři.

Provedené experimenty jsou unikátní tím, že byly provedeny na datasetu D2, což je velký průmyslový dataset obsahující
téměř 350 miliónů uživatelských interakcí. To je zhruba 10× více, než je běžné pro největší veřejně dostupné datasety
používané v akademickém výzkumu. Implementace je tedy velice optimalizovaná a robustní a vím, že zabrala studentovi
obrovské množství času.

Právě vysoce optimalizovaná implementace umožnila studentovi provést širokou škálu experimentů a prezentovat velké
množství výsledků, které svým objemem zcela jistě překračují požadavky ze zadání. Např. při prezentaci odezvy recallu
modelu na různé hyperparametrizace učícího algoritmu jsou prezentovány i průběhy učících křivek a recall v jednotlivých
jejich bodech. Přitom vygenerovat takový graf obsahující stovky bodů jednotlivých křivek na tak obsáhlých datech by opět
nebylo možné bez rozsáhlých mikrooptimalizací a stovek hodin výpočtů na výkonném hw.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Výsledky navazují na state-of-the-art v oblasti doporučovacích systémů. Problematika sekvenční povahy dat je výzkumníky v
doporučovacích systémech navíc často opomíjena, ačkoli se v praxi jedná o kritický aspekt. Studentovy experimenty tak zcela
jistě obohacují známé výsledky o zcela nové poznatky.

Kromě vysoké kvality experimentů zcela jistě stojí za zmínku, že v rámci spolupráce s laboratoří RecombeeLab se výsledný
model podařilo po dalších úpravách nasadit do produkce, kde nyní generuje doporučení v reálném čase.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Bylo mi potěšením tuto práci vést. Student prokázal schopnost zcela samostatně řešit složité problémy nejen inženýrské,
nýbrž i výzkumné. Nadstandardní rozsah rešeršní i experimentální části je výsledkem studentovy vlastní iniciativy a proaktivní
snahy odvést vynikající práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 100 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Diplomová práce Bc. Ladislava Martínka je jednou z nejlepších závěrečných prací, které jsem kdy vedl. Doporučuji ji k
obhajobě a hodnotím známkou A: výborně. Zároveň si dovoluji komisi předložit ke zvážení možnost udělení ceny děkana za
vynikající diplomovou práci.

Podpis vedoucího práce:


