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Text posudku: 

Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat anotační systém, který sníží anotační 

úsilí nutné k přípravě trénovacích dat pro úlohy klasifikace (štítkování) textů. V kapitole 1, po 

úvodní části, jsou představeny vybrané koncepty strojového učení a počítačového zpracování 

jazyka. V kapitole 2 je velmi detailně zpracována rešerše existujících přístupů. Kapitoly 3-5 

se věnují samotnému výsledku práce, a sice systému interaktivního štítkování textů klíčovými 

slovy: nejprve je popsán rámec systému, následně jeho implementační aspekty a nakonec jeho 

využití v uživatelské studii štítkování recenzí restaurací. Práci uzavírá Conclusion, následuje 

seznam literatury a obrázků. Podrobnosti o studii jsou prezentovány ve čtyřech přílohách. 

Práce je psána anglicky a má 101 stran. Vyvinuté zdrojové kódy a stručná dokumentace jsou 

k dispozici na serveru GitHub. 

 

Hodnocení 

Cíle práce byly splněny: autor provedl podrobnou rešerši relevantní literatury a podněty 

promítl do implementace vlastního řádkově orientovaného anotačního systému, který 

otestoval v anotační studii. K celkovému hodnocení použiji slova ze str. 51 v části 4.3: „An 

instruction manual … We must note that the text itself was too dense to be easily readable by 

the user study participants. Instead, we instructed them by verbally reexplaining the 

instructions.“ Škoda, že se podněty od účastníků anotační studie nepromítly do textu práce. 

Vše podstatné v něm je, jeho struktura je přehledná. Bohužel plynulost čtení je narušena 

zejména neobratnými formulacemi, které by si zasloužily minimálně jedno další kolo korektur 

(viz např. na str. 45 v prvním odstavci: „Seeing the highlights points the user to start reading 

only the relevant parts of longer texts and let's them easily skip the rest.“). 

 

S Petrem Laitochem jsem práci po jejím odevzdání konzultovala, sám mi demonstroval jeho 

anotační systém. 

 

Dotazy 

1. V evaluačních tabulkách v části 5.2 uvádíte pod nadpisy A, B, C, D výsledky 

associated keyword-based classifiers. To jsou jaké? 



2. Trénovací a validační množina obsahují 3 041 příkladů (část 5.2.1). Ovšem příkladů s 

příslušnými štítky je pouze 1 869. Nebyly použity všechny příklady?  

3. V části 5.2.3 uvádíte, že jste ručně anotovali 100 textů. Jak se to má k anotaci popsané 

v příloze A.1.2? 

4. V části 5.2.4 zmiňujete chybějící štítky v trénovacích datech. Kolika případů se to týká 

a proč?  

5. Proč v anotaci popsané v příloze A.1.2 štítkovali anotátoři různý počet textů?  

6. Model svd2vec jste trénoval na datasetu yelp.txt s 139 875 recenzemi? 

7. Evaluace v části 5 by bylo zajímavé doplnit o matice konfuze. 

8. V uživatelské studii srovnáváte automatickou klasifikaci pomocí nástroje fastText a 

poloautomatickou klasifikaci s využitím klíčových slov.  Bylo by zajímavé ji doplnit o 

automatickou klasifikaci s využitím tf-idf skóre ve vektorové reprezentaci recenzí a o 

tradiční ruční klasifikaci.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění. 
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