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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☒ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Known item search v kolekcích videí je aktuální a zajímavé výzkumné téma. 

Autor musel prostudovat řadu odborných článků a prokázat dobrý přehled v oblastech 

hlubokých neuronových sítí a similarity search - z tohoto pohledu hodnotím zadání jako 

poměrně obtížné.  Bakalářská práce je součástí rozsáhlejšího nástroje, který byl úspěšně 

prezentován na soutěži VBS2018 a na jeho základu vznikly dvě vědecké publikace. Splnění 

zadání tedy hodnotím jako velmi úspěšné. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☒ ☐ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☒ ☐ ☐ ☐ 

Analýza ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Práce je psána slušnou angličtinou s pouze občasnými gramatickými chybami či 

méně srozumitelnými větami. Autor v úvodních kapitolách  zpracoval jak potřebnou 

background knowledge, tak i přehled současného stavu a východiska pro vlastní práci. Text 

práce je přehledně strukturovaný, pouze v několika případech by bylo vhodné prezentované 

závěry a výsledky více rozvést – například jaké závěry byly učiněny na základě testování 

modelu popsaného v kapitole 3.3, případně jak přesně byla získána distribuce C v kapitole 

5.1?  

 

K textové části práce mám jinak pouze drobné výhrady, například chybějící popis X-ové 

osy u Fig. 3.3. U tabulky 3.2 by bylo vhodné doplnit informaci o statistické významnosti 

výsledků. U popisu prototypu aplikace (kap. 4.3) by pro větší názornost bylo vhodné 

připojit screenshot. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Zpracování aplikace odpovídá úrovni bakalářské práce, navržené a použité 

algoritmy odpovídají současnému „edge of knowledge“, na druhou stranu by aplikace 

mohla být uživatelsky poněkud přívětivější (viz. Úryvek z dokumentace: „To perform a 

search user needs to select one of the suggestions by `Enter` (mouse click does not 

work).“). Během testování aplikace se projevila poněkud nedostatečná expresivita vybrané 

množiny labels – řada běžných výrazů nebyla k dispozici, případně bylo nutné vymýšlet 

několik synonym, než byl nalezen vhodný výraz. Pro další vývoj bych doporučil, např., 

zapojení word2vec modelu, který by k zadanému textu vyhledával semanticky 

nejpodobnější známé labely z množiny L. Formulace dotazu (eq 4.2) pak přímo vybízí 

k použití/otestování různých variant fuzzy logických konjunkcí / disjunkcí. 

 

I přes popsané drobné výhrady se jedná o velmi zdařilou práci s perspektivou jak 

praktického, tak vědeckého uplatnění. 

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 

 

Datum 24. srpna 2018 Podpis 
 


