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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Zadání práce nebylo obzvláště náročné, nicméně vyžadovalo od studenta seznámení se s ně-
kolika nástroji a koncepty počítačové lingvistiky v míře odpovídající spíše magisterskému stu-
diu (word2vec, MorphoDiTa, slovní embedinky, morfologické značkování, tokenizace, lematizace,
apod.) Student se v problematice zvládl zorientovat způsobem postačujícím k úspěšnému splnění
všech bodů zadání práce.

Během vývoje aplikace se ukázalo, že biblické texty jsou pro natrénování příslušných modelů
(word2vec) pro danou úlohu příliš malé. Student proto navrhl, implementoval a odladil jedno-
duchou metodu váženého kombinování doménových dat (biblické texty), dat příbuzné domény
(náboženské texty) a velkých dat obecné domény (zejména filmové titulky), tak aby natrénovaný
model vhodně modeloval český jazyk, ale zároveň tak aby biblické texty měly dostatečnou váhu
a nebyly v modelu převáženy výrazně většími obecnými daty. Jelikož pro tento problém nejsou
dosud ustáleny přímočaré postupy zaručující dosažení dobrých výsledků, student v rámci práce
samostatně provedl řadu experimentů za účelem nalezení vhodné metody kombinování datových
zdrojů a nastavení hyperparametrů nástroje word2vec.

Výsledné parafrázování nefunguje zdaleka dokonale, avšak v mnoha případech je výstup po-
měrně dobrý.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X



Typografická a jazyková úroveň textu není optimální. Práce je psána poněkud neformálním
jazykem, což ji na jednu stranu činí poměrně čtivou, avšak zvykem je v bakalářských pracech
používat odbornější formálnější styl vyjadřování. Formátování a strukturování práce není zcela
jednotné, kvůli čemuž je práce místy méně přehledná.

Na práci zvláště oceňuji podrobnou kapitolu 6 (Vyhodnocení výsledků), kde autor předsta-
vuje výstupy jak hlavního parafrázovacího modelu, tak mnoha dalších variant modelu, s různě
nastavenými parametry a s různými podkladovými daty. Autor trefně interpretuje a komentuje
jednotlivé výsledky, a to jak z pohledu technického splnění úkolu, tj. modifikace věty se zachová-
ním významu i gramatické správnosti, tak z pohledu možné teologické interpretace a přijatelnosti.
Ostatně teologický přesah práce taktéž oceňuji (autor je zároveň studentem teologie).

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X X
Stabilita implementace X

Aplikace používá vhodné nástroje a programátorské postupy (C#, word2vec, REST API,
Win Forms, apod.) a je multiplatformní (Windows, Linux). Zdrojový kód je dobře strukturován
a částečně pokryt unit testy, nicméně bylo by vhodné jej ještě pročistit – odstranit nepoužívané
části kódu, sjednotit formátování, zlepšit pokrytí komentáři, apod.

Samotná aplikace je funkční a opatřena nápovědou, nicméně její ovládání by mohlo být po-
hodlnější a intuitivnější. Vhodné by také bylo opravit překlepy. Aplikace je poměrně stabilní, až
na situaci, kdy po natrénování modelu a návratu do menu je toto deaktivované a pro další práci
je nutné aplikaci restartovat.

Celkové hodnocení Velmi dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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