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Text posudku:     

Předkládaná práce se zabývá problémem klasifikace literárních žánrů na základě krátkých 

úryvků textu. Jde o podproblém zpracování a porozumění textům v přirozeném jazyce, který 

je velmi aktuální a důležitou součástí informatiky. Autor problém řeší použitím metod 

strojového učení, jeho cílem je prozkoumání různých metod reprezentace textu a možnosti 

využití metod strojového učení pro následnou klasifikaci. Výsledkem je nejen návrh a 

implementace řady metod do konzistentního uceleného systému, ale i analýza jejich výsledků, 

která poskytuje náhled na typická slova daného žánru a podobnost stylu jednoho autora či 

jedné knihy. 

Práce je logicky členěna a velmi přehledně prezentována. V jednotlivých kapitolách autor 

popisuje současný stav poznání, identifikuje vhodné metody strojového učení, které pak 

slouží k návrhu jeho vlastního řešení. Navržené algoritmy jsou implementovány v jazyce 

python a pro demonstraci výsledků vytvořil autor i webovou aplikaci pro klasifikaci žánrů. 

Velká pozornost je v práci věnována analýze a interpretaci dosažených výsledků.  

 

V úvodní kapitole práce autor specifikuje cíle výzkumu a stručně nastíní obsah dalších částí. 

Druhá kapitola je rešerší použitých metod a přístupů. Jdou zde zmíněny metody měření 

úspěšnosti klasifikace, popsány hlavní algoritmy strojového učení – včetně hlubokých sítí – 

které se budou v práci dále používat, a způsob získání dat pro experimenty. Za hlavní přínos 

rešeršní části považuji zevrubnou rozvahu o nastavení hyperparametrů modelů (2.1.3), což je 

často přehlížený aspekt při použití metod strojového učení. Dalším kladem je podrobný popis 

metod reprezentace textu, který směřuje od tradičních přístupů typu bag-of-words až k novým 

metodám distribuované reprezentace dokumentů jako je doc2vec (2.3.4).  

Třetí kapitola se podrobně věnuje popisu autorova vlastního řešení daného problému. Pro 

experimentální část je velmi důležitá kapitola 3.1 věnovaná datům z projektu Gutenberg. Při 

extrakci a předzpracování dat pro experimenty musel autor vynaložit poměrně velké množství 

úsilí pro čištění dat, jejich rozdělení na tři velikosti vzorků a další předzpracování pomocí 

metod reprezentace textů. Celý proces je detailně popsán včetně statistické analýzy datových 

množin. Autor detailně popisuje transformaci dat pomocí variant bag-of-words s využitím 

bigramů a tf-idf vektorů a dále pak metodu reprezentace pomocí doc2vec. Zde bylo nutné 

nastavit řadu parametrů metody a to nezávisle pro tři velikosti vzorků v datech.  

Čtvrtá kapitola se věnuje experimentům s větším počtem variant reprezentací a metod 

strojového učení nad třemi datovými množinami reprezentujícími úryvky textů různé délky. 

Experimenty jsou provedeny velmi pečlivě a korektně, autor používá crossvalidaci a 

optimalizuje hyperparametry modelů. Samotné konkrétní výsledky o úspěšnosti jednotlivých 

přístupů jsou zajímavé, rád bych vyzdvihl dvě věci, které považuji za důležitý přínos práce. 

První je analýza úspěšnosti algoritmu doc2vec, kterému se v mnoha případech nepodařilo 
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dosáhnout lepších výsledků ve srovnání s tradičními přístupy, ale například použití modelu 

trénovaného na delších úryvcích pro klasifikaci kratších zlomků textu bylo velmi úspěšné, což 

ukazuje výhody tohoto přístupu (4.2.7). Druhým zajímavým přínosem této části je využití 

stackingu, kdy autor trénuje neuronovou síť na vektor výstupů několika jiných klasifikátorů 

(4.3). Tento přístup je robustní a dává lepší výsledky.  

Závěr čtvrté kapitoly a celá pátá kapitola se věnují analýze výsledků, diskusi o přínosech 

klasifikace a jejich významu pro možné aplikace. Kromě standardní statistické analýzy autor 

vizualizuje vlastnosti a výsledky klasifikátorů pomocí metody t-SNE a demonstruje shluky 

slov typických pro jednotlivé žánry v závislosti na použitých metodách.  

Kapitola 6 je věnována implementačním detailům a celou práci pak shrnuje kapitola 7. V ní 

autor s nadhledem diskutuje dosažené výsledky a navrhuje směry další práce.  

 

Závěrem bych rád shrnul, že dle mého autor prokázal, že je schopen samostatné práce řešící 

aktuální netriviální problém aplikace strojového učení. Jeho přístup je podložen znalostí 

moderních metod strojového učení a schopností jejich netriviální aplikace. Výsledky jsou 

zajímavé a podložené důkladnou analýzou. S ohledem na všechny zmiňované skutečnosti 

doporučuji uznat předkládanou práci jako diplomovou. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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