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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

Autor v podstatě nad rámec zadání implementoval dvě různé varianty řešení. První varianta
je jednodušší, založená na ručně sestavených šablonách inspirovaných existujícími texty popisků.
Druhá je sofistikovanější, přímo využívající existující popisky, ve kterých pomocí implementova-
ného taggeru rozpoznává jednotlivá pole odpovídající konfiguraci počítače, po jejichž nahrazení
autor takto automaticky získává z textu šablony, které následně využívá pro generování.

Obě metody jsou plně funkční, přičemž první metoda generuje méně různorodé popisky, za-
tímco druhá metoda generuje různorodější popisky ale vede k občasným chybám. Autor v práci
obě metody dostatečným způsobem popisuje a porovnává, včetně ruční kvantitativní analýzy
chyb a automatického vyhodnocení pomocí BLEU skóre. Kvalita vygenerovaných popisků je
dobrá, přičemž autor dostatečně rozebírá výhody a nevýhody jednotlivých metod a popisuje,
jak by bylo možné kvalitu výsledků zlepšit.

Rozsah splnění zadání proto hodnotím jako přesahující úroveň obvyklou pro bakalářskou práci.

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

Text práce je vhodně strukturovaný, stručně a jasně popisuje problém a jeho řešení, včetně
rešerší dalších možných postupů. Text je dobře srozumitelný i díky mnoha ilustračním příkladům.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

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

S prací jsou odevzdána dvě funkční nezávislá řešení úlohy, plus několik podpůrných programů
na zpracování dat (parsování HTML a extrakce dat do vlastního navrženého JSON formátu,
automatická extrakce šablon z textu, atd.) Kód je přehledný a komentovaný, software je stabilní a
funkční. V případě Taggeru by bylo možné uvažovat o čistější implementaci než je kód obsahující
větší množství napevno naprogramovaných regulárních výrazů, nicméně svůj účel tento program
plní dobře.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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