
Hodnocení vedoucího závěrečné práce
Student: Bc. Jakub Hynek
Vedoucí: práce: Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Název práce: Zpracování toků krátkých textů v reálném čase
Obor: Teoretická informatika

Datum vytvoření: 21. 1. 2021

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:
Cílem zadání bylo zpracovat krátké textové zprávy a s využitím stream algoritmů najít ve zprávách shluky. Obecně jsou
všechny části práce zpracované, ale dílčí řešení by zasloužily propracování. Zejména otázka vlivu využitých metod,
předzpracování či zvoleného nastavení společně  s celkovou evaluací by zasloužily rozšířit a vyhodnotit tak kvalitu výsledků,
podložit závěry.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
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:
Písemná část vznikala primárně samostatně na straně studenta a na poslední chvíli. Neměl jsem tedy moc možností text
korigovat. Práce je obecně na hraně doporučeného rozsahu. Strukturována je do teoretické části, implementační části a
experimentů. Po jazykové stránce práce obsahuje poměrně mnoho překlepů. Z hlediska obsahu by kapitola “Úvod” a
“Přiblížení problému” mohla být spojena. Dále vzhledem ke struktuře se některé části opakují. V teoretické části by bylo
vhodné doplnit v jaké souvislosti vzhledem k tématu ZP je ta teorie důležitá - proč zrovna tyto metody apod. ZP obsahuje
tvrzení, která nejsou podložená, např. zdůvodnění volby postupů vzhledem ke stream prostředí. Analýza existujících řešení je
také slabou stránkou textu. Dále obsahuje např. prázdnou sekci 2.2.10. Experimentální/evaluační část je poměrně hodně
zjednodušena a bylo by potřeba ji více rozpracovat, více datasetů, nastavení apod. Po věcné stránce jsem neshledal zásadní
nedostatky (kromě záměn Word2Vec vs Doc2Vec, použití pojmů supervizované a nesupervizované učení apod.). Zvolené
metody/nástroje jsou adekvátní, především ale postrádám řádné otestování zvolených postupů a nastavení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 70 (C)
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:
V rámci ZP vzniklo řešení jak zpracovat textové zprávy ze zvoleného datasetu pomocí jazyka Python. Student se musel
podrobně seznámit s MOA v jazyce Java a vypořádat se s úpravou implementace. V rámci úprav dodal rozšíření existující
implementace - přidal možnost získávat výsledky a využít jinou metriku pro měření vzdálenosti. Bylo by vhodné ale
implementaci lépe zdokumentovat pro budoucí použití.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

70 (C)

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:
Využitelné jsou zejména obecné způsoby předzpracování zpráv, teoretické poznatky a úpravy v rámci algoritmu ClusTree.
Využitelnost výsledků je ale značně omezena zjednodušenou evaluací a prokázáním kvality řešení, které byly provedeny
zejména jen “okometricky”. Zde i využité t-SNE může zkreslit pohled.
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:
Student se během práce na ZP snažil vypořádat s problémem ze zadání. Zvolené metody průběžně konzultoval. Z velké části
pracoval samostatně.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 65 (D)

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:
Student se v rámci ZP seznámil s problematikou stream algoritmů a shlukování krátkých textových zpráv. Velká část času byla
věnována zejména seznámení se s přístupy, nástroji, jejich zprovoznění a úpravami. Práce má nedostatky zejména v oblasti
evaluace a prokázání kvality výsledků, volby nastavení apod. Text ZP má nedostatky způsobené dokončením těsně před
termínem. Na druhou stranu je obecně tento problém poměrně komplexní s mnoha kompromisy a oceňuji výběr tématu
(vlastního). Student se pokusil i přispět doplněním algoritmu o jinou metriku měření podobnosti a rozšířením implementace
o možnost náhledu na výsledky za běhu. Celkově tedy hodnotím D.

Podpis vedoucího práce:


