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Vlastní text: Diplomová práce „Content-based doporučovací systémy“ se zabývá doporučovacími systémy 
v prostředí e-commerce aplikací, především dnes poněkud opomíjenými systémy založenými na obsahu (content-
based).  V teoretické části autorka podrobně analyzuje doporučovací systémy z hlediska získávání uživatelských dat, 
druhů algoritmů, reprezentace obsahu objektů či metody hodnocení algoritmů. Dále pak autorka zabývá návrhem SW 
komponenty pro realizaci doporučování, definicí rozhraní mezi komponentou a e-shopem, sběrem a interpretací 
zpětných vazeb, identifikací uživatele, návrh vlastního doporučovacího algoritmu atd. Práce dále obsahuje výsledky 
off-line experimentů, uživatelskou a programátorskou dokumentaci. 

Práce je rozumně strukturovaná a čitelná, ale je znát, že autorka není rodilou mluvčí. Některé jazykové obraty jsou 
poněkud nešikovné, vyskytují se specifické chyby (prodejný -> prodejní, navštívenosti -> návštěvnosti, diakritika atp.). 
Lepší kvalitu (vetší rozlišení) by si zasloužili také některé ilustrace.  

Autorka po dobu práce přistupovala velmi zodpovědně ke studiu související literatury, což se promítlo v dobře 
zpracovaném přehledu existujících článků, algoritmů a SW (kapitola 1, 2.6). V praktické části práce se podařilo 
poměrně slušně vyřešit oddělení e-shopu od doporučovací komponenty. Pozitivně hodnotím také využití existující 
implementace algoritmů provázáním komponenty na SW Weka a jejich porovnání v rámci experimentů. Několik 
zajímavých nápadů bylo použito při interpretaci zpětných vazeb uživatele, autorka také navrhla vlastní jednoduchý 
algoritmus pro tvorbu doporučení.    

Samotná aplikace je dobře strukturovaná, zdrojové kódy jsou přehledné a dobře komentované. Uživatelská 
dokumentace obsahuje poměrně podrobnou instalační příručku, oceňuji také jednoduchý návod jak komponentu 
v budoucnu rozšířit.  

V experimentální části práce se bohužel nepodařila spolupráce s více komerčními subjekty a online experimenty, jak 
bylo zamýšleno v době zadávání. I přesto ale výsledky off-line experimentů ukazují zajímavé poznatky jednak o 
charakteru algoritmů i o způsobech interpretace uživatelského chování. Především druhé zmíněné má při rozšíření i 
jistý vědecký potenciál. Jako méně zdařilé však hodnotím rozdělení uživatelů – viz. Tabulka 4, kde skupiny uživatelů 
s 10-19 ohodnocenými objekty a především skupiny s 20+ objekty jsou příliš malé, aby bylo možno získat nějaké 
relevantní výsledky. 

 

I přes popsané připomínky doporučuji DP k obhajobě. Autorka se poměrně precizně řídila mými pokyny, 
přinesla řadu vlastních nápadů, napsal zajímavou práci, navrhla a implementovala životaschopný a 
potenciálně přínosný SW s možným přesahem do budoucí vědecké činnosti.  

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.  
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Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prvzoryace/ 

 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku):  
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