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Vlastní text 

Diplomová práce Matěje Ference se zabývá použitím content-based (CB) doporučovacích systémů v případech, kdy 
je k dispozici explicitní zpětná vazba od uživatele a jejich srovnáním s kolaborativními přístupy. V úvodu práce jsou 
nejprve stručně vymezeny základní pojmy z oblasti doporučovacích systémů, v dalších částech se autor postupně 
zabývá doporučovacími algoritmy, použitými metrikami, datasety a provedenými experimenty.  

Práci celkově hodnotím jako potenciálně zajímavou včetně publikačního potenciálu, ale zásadním způsobem 
nedopracovanou. Práce je celkově spíše krátká (65 stran), navíc cca polovinu obsahu tvoří tabulka a grafy výsledků 
experimentů. Autor nevěnoval dostatečnou pozornost například related work, popisu datasetů, dokumentaci softwaru, 
nebo interpretaci výsledků. Naopak kladně musím hodnotit čitelnost zdrojového kódu, použití existujícího 
doporučovacího frameworku, popis použitých algoritmů i poměrně slušnou jazykovou úroveň práce. 

 

Detailní komentáře: 

- Výhrady/dotazy k textu práce: 

o Práce je velmi krátká, textová část zabírá cca 25 stran, zbytek práce se sestává především z grafů 
a tabulek obsahujících výsledky experimentů. Tento fakt sám o sobě by nemusel být zásadní, 
nicméně v kontextu ostatních připomínek se jeví jako významný. 

o Z uvedených 11 referencí jsou pouze 3 citovány v textu práce. Nakolik mohu posoudit, až na jednu 
výjimku, se žádná z nich přímo netýká content-based doporučovacích systémů. 

o Z předchozího bodu vyplývá absence related work – ocenil bych například popsání existujících CB 
přístupů, čím se liší navrhované algoritmy od existujících, zmínit existující výzkumy porovnávající 
CB a CF algoritmy, proč byly zvoleny jednotlivé machine-learning algoritmy atd. 

o U sekce datasetů zcela chybí informace o content-based atributech jednotlivých datasetů. Dále 
bych ocenil porovnání charakteristik jednotlivých datasetů, především s ohledem na výsledky 
experimentů. Přinejmenším v případě MovieLens je vhodné uvést referenci na článek, který dataset 
popisuje. 

o Zcela chybí informace o použitém / implementovaném SW – další zvažované alternativy, design 
choices, výhody Taste frameworku, programátorská dokumentace… 

o Vyhodnocení experimentů je provedeno pouze povrchně, autor se nezabývá faktory, které mohly 
výsledky ovlivnit. 

o Zcela chybí informace o obsahu CD. 

o V seznamu zkratek chybí některé použité zkratky, např. MLCB, UBShdpmr. Bylo by vhodné zkratky 
setřídit abecedně. 

 

 

- Výhrady/dotazy k provedení experimentů a implementaci:  

o Při provádění experimentů s metodami strojového učení je vhodné datasety rozdělit na 3 části: 
trénovací, testovací, která slouží k nastavení hyperparametrů algoritmu a evaluační, které slouží 
k vyhodnocení algoritmu. V práci jsou data rozdělena pouze na trénovací a testovací, což může 
v důsledku vést ke zkreslení výsledků. 

o Rozdělení datových sad by měly být stejné pro testování všech algoritmů, nicméně v předložené 
implementaci se náhodně generovaly pro každý test každé metody, což snižuje hodnotu získaných 
výsledků (problém částečně redukován opakováním pokusů). 

o Proč byly machine learning algoritmy (rozhodovací stromy, naive bayes…) použity pouze u Sushi 
datasetu? 

o Autor se nezmínil zda/jak optimalizoval hyperparametry u jednotlivých algoritmů strojového učení. 

o U metod faktorizace matic byla provedena optimalizace pouze jednoho parametru (počet latentních 
faktorů). Jak byly nastaveny ostatní parametry (learning rate, počet iterací,…). Proč nebyly 
testovány modely s více než 10 latentními faktory? 

o Jak se vyhodnocovaly objekty, pro které jednotlivé RS nedokázaly predikovat rating? 

o Z kontextu práce vyplývá, že SlopeOne algoritmus (původně navržený pro CF) byl použit pro CB 
doporučení, ale v práci se nevyskytuje popis, jak byl upraven algoritmus či datasety, aby toto bylo 
umožněno. 

o Řada zdrojových kódů v implementaci se zdá být vytvářena/kopírována přímo pro jednotlivé 
datasety – jak složité je implementaci rozšířit o experimenty na dalších datasetech?  

 



Celkově doporučuji práci především rozšířit/doplnit o zmíněná chybějící témata (již hotové části se mi jeví jako 
poměrně kvalitní) a znovu podat. 

 

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci nedoporučuji k obhajobě.  

 

 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

ANO  

 

 

 

 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 

 

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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 7. 6. 2016 

 

 

Podpis:** 

 

 

* nehodící se škrtněte (vymažte) 

** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/

