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     Práce má za cíl prohloubit poznání systémů, které doporučují (DS) na základě 
obsahu. Zadání zmiňuje získání přehledu z literatury o DS, implementaci komponenty 
pro DS a provedení experimentů. Práce je hybridního typu, obsahuje přehled 
současného stavu, funkční implementaci, některé nové metody doporučování a off-line 
experimenty na dvou reálných datových sadách (zájezdy, knížky). 
     Kromě standardního úvodu, uživatelské a programátorské příručky je obsah 
soustředěn do tří kapitol. První obsahuje přehled existujících DS, technik, které tyto 
systémy využívají a také přehled způsobů vyjádření uživatelských preferencí. V 
teoretické části jsou popsány principy budování DS založených na obsahu (DSzno) a 
metriky pro hodnocení DS. Kapitola 2. popisuje komponentu pro DSzno pro 
prodejný web. Další popisuje a vyhodnocuje experimenty.  
     Pro mne jsou nejzajímavější části, které obsahují některé nové heuristiky pro 
doporučování (uvedeny v kapitole o komponentě) a to že tyto nové metody byly také 
experimentálně srovnány s běžnými metodami dolování z dat. Konkrétně je zajímavý 
převod implicitní zpětné vazby do ratingů v 2.5. pro čas, „scroll“ a počet akcí na stránce 
(s případným objednáním). Zde se mi zdá, že objednání by mohlo být spíš použito pro 
testování toho, zda naše heuristiky jsou dobré. Kromě nápadů pro budoucí práci 
v závěru by pro mne bylo zajímavější testovat různé parametry těchto heuristik (při 
předvádění jsme zkusili změnit procento na scroll z 0,5 na 0,2, jak ale zjistím co je lepší 
– nemluvě o tom že popisy knížek nejsou moc kvalitní). V 2.6.1 tvoření doporučení se 
popisuje metoda pro nominální atributy (numerické se diskretizací převedou na 
nominální) při které hraje roli počet opakování daného hodnocení v datové sadě (a 
z toho se spočítají lokální i globální preference). Nabízí se zde otázka, zda to není 
závislé na datové sadě a zda by jakési normování podobné jako tf*idf v IR by nezlepšilo 
výsledky. Popis algoritmů strojového učení v 2.6.2 mi připadá přebytečný – zajímavá by 
byla diskuze o jejich vztahu k doporučování a případným metrikám v experimentech.  
     Experimenty probíhaly podél několika os – předně podle datové sady. Pak pro 
antikvariát hlavně podle různých podmnožin atributů a pak precision-recall-MRR 
(některé podle počtu ratingů od uživatele v trénovací sadě). Pro zájezdy je členění 
experimentů poněkud odlišné, takže srovnání v 3.3 je spíš subjektivní. Málo intuitivní 
jsou výsledky s metrikou MRR – možná by lepší bylo vidět minimum, první kvartil, 
medián, … v pozicích. Schází mi také informace o počtu „cross“ validací.  
     Práce je přínosná a podnětná pro další výzkum. 
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