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Prvním cílem autora bylo v předložené práci rozšířit předchozí modely episodické paměti pro virtuální agenty 
(vyvinuté na MFF UK) tak, aby umožnily modelovat fenomén falešných vzpomínek. Druhým cílem bylo 
parametrizovat nový model tak, aby replikoval data z reálných psychologických experimentů. Cílů práce bylo 
částečně dosaženo. Student pracoval na práci velmi dlouho, i když nikoli intenzivně, a nakonec se po půlroční 
odmlce ozval 14 dní před termínem odevzdání s tím, že by práci rád odevzdal. Odpověděl jsem, že momentálně 
nemohu doporučit práci k odevzdání, neboť jakkoli je slibná, není dokončena a zároveň není čas ji do daného 
termínu rozumně dokončit. Student se přesto rozhodl práci odevzdat.  
 
Práce je psána anglicky, angličtina je uspokojivá, i když nikoli bezvadná. Zadání práce je ovšem ve slovenštině.  
 
Část výsledků práce byla promítnuta do workshopového článku typu „position paper“ (v roce 2011). 
 
První dvě kapitoly čtenáře seznamují s problematikou episodické paměti a s psychologickým popisem tohoto 
jevu. Text je poměrně čtivý, bohužel plyne narativně, jak autora napadaly jednotlivé myšlenky; obvyklé 
struktuře diplomových prací se text jen blíží. Zásadní strukturální problém je, že autor měl postupovat v linii: 
cíle práce - popis psychologických modelů - konceptuální analýza - návrh vlastního modelu - technická analýza - 
popis implementace - experimenty - diskuse - závěr. Pasáže odpovídající těmto krokům jsou v textu - již od 
samého začátku - nezřídka volně pomíchány, někdy dokonce téměř chybí (např. konceptuální analýza). Autor 
navíc v úvodu téměř nepracuje s citacemi, přičemž některá jeho tvrzení si citace vyložené vyžadují (práce 
nicméně cituje 38 jiných prací). Některá tvrzení týkající se psychologického pozadí věci jsou problematická a 
bylo by vhodné je přeformulovat. Dílčí pasáže jsou ovšem již dobré.  
 
Kap. 3 představuje dva výpočetní modely episodické paměti, které autor rozšiřuje. To je v pořádku, ovšem autor 
neuvádí žádnou další příbuznou práci z informatiky (příbuzných modelů existuje více než pět). V sekci 3.2 není 
zřejmé, jestli autor popisuje předchozí model O. Burkerta, vlastní model či implementaci vlastního modelu. 
Závěrečná kapitola 3.2.4 „Requirements“ zřejmě měla být kapitolou úvodní. Kapitola rovněž popisuje virtuální 
prostředí, v němž budou spouštěny experimenty s modelem, ovšem nepřesně (experimenty tak nejsou 
replikovatelné). 
 
Kap. 4 je těžiště práce: popis navrženého modelu. Návrh modelu per se je celkem dobrý, jeho popisu ale 
nepředchází analýza (místy jsou ale části analýzy volně v textu - autor evidentně analýzu prováděl). Autor navíc 
model popisuje narativně, díky čemuž bohužel často nepřesně. Některé algoritmy jsou sice zapsány v 
pseudokódu, jiné však nikoli, klíčové rovnice chybí úplně (například pro „calculate score“ z Alg. 4.4 nebo pro 
exponenciální a kvadratickou „zapomínací“ křivku). Formální definice máme v kapitole dvě, přitom model je 
poměrně složitý. Definice nenahrazují např. ani UML diagramy. Dalším problémem je, že návrh modelu vede 
(nutně) na algoritmy s exponenciální časovou složitostí; autor si je tohoto problému vědom, ale věnuje se mu 
pouze okrajově. Úvahy o prostorové složitosti modelu chybí téměř úplně.  
 
Kap. 5 popisuje implementaci analytických nástrojů a je celkem v pořádku. Před provedením závěrečných 
experimentů ovšem autor model testoval pomocí „Java test-casů“. To je správný postup, popis tohoto procesu, 
jakož i zmíněných test-casů, ale v práci nenajdeme. Čtenář je tak nechán na pochybách, jestli implementace 
modelu opravdu funguje, a to je škoda. 
 
Kap. 6 popisuje tři experimenty, které autor provedl. Autor celkem pěkně popisuje východiska a odůvodňuje 
provedení experimentů. Bohužel opět chybí detailní popis domény. U prvního experimentu autor „fittuje“ 
parametry modelu tak, aby replikoval určitý trend v psychologických datech, bohužel diskutabilně (pokud si 
agent měřeno v absolutních číslech pamatuje více než reálný člověk - obr. 6.3 vlevo, levý sloupec -, proč také 
častěji nedělá chybu ve vybavování si? - obr. 6.3 vpravo, levý sloupec?). Druhý experiment vypadá proveden 
pěkně, ale nezdá se mi, že by autor nakonec srovnal naměřená data s psychologickými daty. Popis výsledků 
třetího experimentu je „useklý“, bez jakékoli diskuse. Navíc by bylo bývalo vhodné, kdyby celou logiku 
experimentů řídila snaha najít takové jedno nastavení parametrů modelu, které replikuje data z více experimentů 
najednou. Je pravda, že by autor nejspíše takové nastavení nenašel, právě to by ale mohlo umožnit odhalit 
omezení modelu a otevřít cestu k jeho budoucímu vylepšování. Místo toho v druhém i třetím experimentu autor 



hledá nová nastavení parametrů a v závěru sekce vůbec nediskutuje, co výsledky tří experimentů znamenají 
dohromady (chybí syntéza).  
 
Na přiloženém CD nalezneme kód a dokumentace. Javadoc je poměrně pěkný, bohužel vysokoúrovňová 
programátorská dokumentace i uživatelská dokumentace jsou extrémně sporé. Nejsem si příliš jist, jestli lze na 
CD najít data potřebná pro replikaci tří experimentů. Popis formátu vstupně/výstupních dat chybí.  
 
Uvedené výtky považuji za zásadní. Navzdory nim je však třeba konstatovat, že autor na práci skutečně 
pracoval a odvedl určité množství práce. Doporučuji proto, ovšem s vážnými výhradami, aby práce byla 
připuštěna k obhajobě. Zároveň dodávám, že se domnívám, že k dokončení práce do stavu, kdy by mohla být 
obhájena s vysokým hodnocením, chybí jen pár týdnů práce navíc. 
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