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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Multi-stage Methods for Document Retrieval in the Czech Language 
Jméno autora: Barbora Dědková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Stanislav Kuznetsov 
Pracoviště oponenta práce: FIT, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za průměrně náročné. 

 
Splnění zadání splněno 
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. 
Cílem bylo ukázat a porovnat Cross-Attention a Two-Tower architektury pro víceúrovňový přístup k DR , pro různá 
nastaveni. Studentka splnila zadání v plném rozsahu. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený přistup považuju za metodický správný, odpovídající zvolené doméně. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je výborná, studentka popsala celý proces správně a srozumitelně. Zvolený algoritmy a metody odpovídají 
nejnovějším trendům. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána technickou angličtinou a má poměrně dobrou jazykovou úroveň.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Všechny zdroje jsou dobře popsaný a o citovaný.  

 
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. 
Celkově se mi práce libí, jelikož popisuje poslední trendy v DR. Dále se mi libí, že v studentka využívá reálný data sety v ČJ, i 
když nejsou velký a jsou určitě problematický, v porovnání s data sety v AJ. V práci mi chyběli reálný příklady využití daných 
metod na reálných datech, nebo jasný popis toho, jak se poznatky práce budou využitý v praxi. 
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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. 
 
Práce se mi libí, studentka předvedla vysokou úroveň znalosti dané problematiky, zvolila správné metody a vše 
dobře a srozumitelně popsala. Proto práci hodnotím na výbornou A. 
 
Vzhledem k hodnocení žádné otázky nemám. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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