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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

Text je na poměry bakalářských prací relativně rozsáhlý, rozsah jednotlivých kapitol poměrně
vyvážený, snad jen s výjimkou části 2.5 (Podobnost), viz níže.

Téma, resp. řešené problémy jsou adekvátně specifikovány, jejich náročnost odpovídá standar-
dům obvyklým pro bakalářské práce. Závěr srozumitelně shrnuje dosažené výsledky.

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

Po stránce typografické a jazykové je práce dostatečně kvalitní, drobné nedostatky nikterak
nesnižují její čitelnost. Práce je rozumně strukturována.

Z hlediska obsahu jednotlivých kapitol bych si dovolil upozornit na část 2.5. Podobnost – v ní
je zmíněna pouze kosinová (2.5.1). Je otázkou, zda by se nedaly (alespoň v případě některých
prostorů) použít i další podobnosti. Téma je klíčové, neboť výběr výpočtu podobnosti ovlivní
výstupy shlukování aj. Uvítal bych v sekci 2.5 alespoň stručný přehled dalších podobností spolu
s referencemi a následnou krátkou diskusi (třebaže kosinová podobnost se v tomto kontextu
vyskytuje sktečně nejčastěji).

Zajímavá – avšak opomenutá – je otázka využití návrhu shlukování pro tvorbu nového číselníku
oborů, případně pro vytvoření jemnějšího členění nad stávajícím číselníkem.

Jako poněkud problematickou úlohu spatřuji predikci bodového ohodnocení. Z hlediska expe-
rimentu – resp. formálně – zajímavá je (i následný přístup k řešení “nejprve lineární regrese. . . ”
je poměrně elegantní), nicméně je otázkou, jak výsledky prakticky interpretovat.



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

Obecná poznámka: práce má spíše “analytický než softwarový” charakter, což je samozřejmě
v souladu se zadáním. Obsah práce je pokryt sadou jupyter notebooků, které však hrají v kon-
textu bakalářské práce pomocnou roli – z této perspektivy je proto zapotřebí nahlížet na uvedené
hodnocení.

Vzhledem k tomu, že v rámci práce jsou využívány jak anglické, tak české texty, nabízí se
otázka, proč nevyuží(va)t i multilingual word embeddings, např. předpočítané MUSE embed-
dings, které jsou snadno dostupné z https://github.com/facebookresearch/MUSE – v práci
bohužel zmíněny nejsou.

Práce se týká velmi specifické domény. Bylo by proto jistě podnětné, kdyby v rámci experi-
mentů byl napočítán nový word2vec model natrénovaný právě na “textech VaVaI” – a následně
byly porovnány výsledky z původního word2vec a nového “VaVaI word2vec” modelu.

V části 3.3.4 používá autor ad hoc vytvořené známkování, stálo by za to vzít v úvahu i tradiční
evaluační schéma používané v úlohách na semantic textual similarity (STS) v rámci SemEval
challenges.

Všechny uvedené podněty však nemají zásadní charakter.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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