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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která 
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod 
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář   Zadání práce bylo zcela splněno, autor řadou experimentů i analýz pokryl všechny 
podstatné aspekty řešené úlohy. Rozsah textu práce je naprosto adekvátní.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   Práce je velmi přehledně strukturována. Po formální stránce je práce téměř bez 
chyb, je psána srozumitelně a úsporně. Autor prokazuje velmi dobrou orientaci v problematice 
strojového učení jak z praktického, tak i teoretického hlediska. Byla provedena řada 
experimentů, parametry modelů byly pečlivě vyladěny. Všechny experimenty jsou podrobně 
popsány a srovnání jejich výsledků je zajímavé a přehledné. Ocenil bych jen o něco hlubší 
analýzu jazykových prostředků spojených s intenzitou postoje.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   Implementace všech modelů i vedlejších nástrojů (např. pro extrakci dat) je psaná 
čistě a přehledně a je dostatečně rozsáhlá. Autor využívá nejnovější technologie a knihovny.

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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