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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Wikipeople 
Jméno autora: Milan Welser 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Jan Čech 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání není příliš náročné.  

 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 
Minimálního splnění zadání nejspíš bylo dosaženo. Vznikly základní skripty a přesnost asociace byla ověřena na ručně 
anotované podmnožině.  

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení je velmi přímočarý k minimální základní verzi databáze. Je ovšem poněkud obtížné postup posoudit, bez 
nahlédnutí do přiložených zdrojových kódů, protože konkrétní algoritmy asociace požadovaných atributů s portréty 
popsány nejsou. Místo toho jsou popisovány nástroje a knihovny, které autor použil. 

 
Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je nízká, v podstatě středoškolská. Pokročilejší znalosti nebyly vůbec využity. Vše je zřejmě pevně 
nekódováno. Autor se vůbec nezabýval možnostmi, jak automaticky verifikovat asociované informace, jak zvýšit 
robustnost vůči chybám a nekonsistencím. Statistické vyhodnocení spočívá v pouhém výpočtu procentuální úspěšnosti, 
bez jakékoli hlubší analýzy nebo srovnání několika přístupů. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je velmi stručná, lze ji celou přečíst za pár desítek minut. Je psaná celkem slušnou angličtinou, bez překlepů. Problém 
je spíše s nevyvážeností detailu. Vlastní implementace je popsána až na úroveň záhlaví funkcí, ovšem chybí formální popis 
obsahu. Opravdu nestačí přiložit pouze zdrojové kódy. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Autor s literaturou nepracoval. Práce se ani nepokouší prezentovat rešerši literatury, tzn. najít podobnou automaticky 
asociovanou databázi. Autor jistě není první na světě, kdo se pokoušel z webu stáhnout nějakou strukturovanou databázi. 
Není citován jediný odborný článek, veškeré citace jsou jen webové stránky, 16 ze 17 referencí jsou Wikipedia. 
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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. 
Nepochopitelně není vůbec uvedeno, jaká je velikost výsledné databáze, co nakonec obsahuje za záznamy. Chybí i další 
statistiky. Bylo by například dobré uvést, jaká je distribuce věků, povolání, národností, atd.  

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
 
 
 
 
 
Datum: 20.8.2021     Podpis: Jan Čech 


