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Text posudku:     

Autor práce se zabývá problematikou predikce chování uživatelů na streamovacích 

službách, konkrétně se zaměřil na predikci song skip (přeskočení písně) na platformě 

Spotify. K práci použil autor veřejný dataset publikovaný v rámci Spotify Skip Prediction 

Challenge 2018. V práci pak provedl poměrně slušnou analýzu zvoleného datasetu i 

existujících řešení daného problému. 

Autor následně navrhnul a implementoval několik variant vlastního řešení založeného na 

rekurentních neuronových sítích a encoder-decored architektuře, které porovnal jak 

s jednoduchými baseline metodami, tak i výsledky účastníků původní soutěže. 

 

Text práce působí poněkud neuspořádaným dojmem. Autor celkem často používá zpětné či 

dopředné linky, v některých případech jsou od čtenáře implicitně očekávány znalosti, které 

jsou detailně uvedeny až v následujících kapitolách (napřklad kapitolu o neuronových sítích 

by bylo vhodné předřadit před analýzu problému, related work byla poměrně zbytečně 

rozdělena do dvou kapitol  apod.). Větší přehlednost by si zasloužilo také vyhodnocení 

jednotlivých experimentů (například detailnější vysvětlení real. vs. estimated v Tabulce 7.4, 

případně jasnější porovnání s content-based baseline algoritmy). Celkově by práce 

zasloužila trochu přehlednější organizaci textu. 

 

Na analýze problému a analýze zvoleného datasetu jsem neshledal závažnější nedostatky. 

Autor se mohl zaměřit i na některé další otázky, například četnosti jednotlivých skladeb 

v datasetu, následky absence časového rámce pro jednotlivé session, nebo četnost změn 

jednotlivých cílových atributů - nicméně zde se jedná spíše o drobná opomenutí.  

 

Návrh modelu vychází ze state-of-the-art technologií a použití jednotlivých komponent je 

většinou celkem dobře zdůvodněno po ideové stránce. Co bych ale očekával je detailnější 

ablation study, která by prokázala vliv jednotlivých komponent na celkové výsledky 

modelu. Zároveň by bylo vhodné výsledky porovnat i s dalšími jednoduchými baseline 

metodami, například založenými na podobnosti sessions. Detailněji také mohly být 

rozebrány výsledky v tabulce 7.3: Byl model schopen predikovat nějaké změny v atributech 

jako context_switch, seek nebo shuffle, nebo se naučil pouze staticky opakovat hodnoty 

z první poloviny session? Mělo vůbec smysl některé z atributů, které se (téměř) během 

session neměnily zahrnovat do skupiny pro predikci? Co naopak vidím jako zajímavý 

výsledek je prokázání důležitosti použití nejnovějších dat pro přesnou predikci - viz FPD 

real+real model v tabulkách 7.4 a 7.5.  

 

Celkově se i přes zmíněné výhrady jedná o zajímavou príci a doporučuju jí k obhajobě. 
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Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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