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Text posudku:     

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat systém, který minimalizuje 

náročnost vytváření korpusu vhodného pro trénování klasifikátoru textů.  

 

Text práce má přehlednou a logickou strukturu: 

• Kapitola 1 – základní pojmy z Machine Learningu a NLP relevantní pro práci 

• Kapitola 2 – pěkný přehled literatury zabývající se přístupy k minimalizaci potřeby 

trénovacích dat nebo složitosti jejich vytváření. 

• Kapitola 3 – návrh interaktivního systému, který anotuje trénovací data na základě 

klíčových slov, která navrhuje buď anotátor nebo systém na základě podobnosti s 

předchozími klíčovými slovy.  

• Kapitola 4 – krátký popis implementace systému navrženého v přechozí kapitole 

• Kapitola 5 – popis uživatelské studie testující navržený systém v pilotních anotacích 

čtyř anotátorů hledajících klíčová slova pro dvě kategorie vhodné pro klasifikaci recenzí 

restaurací.  

• Přílohy – popis dat, na kterých byl systém testován; manuál použitý v pilotní studii a 

detailní výsledky pilotní studie pro každého anotátora. 

 

Práce je psaná anglicky, má cca 100 stran a obsahuje množsví příkladů a užitečných ilustrací. 

 

Anotace, které byly získány pomocí pilotní studie byly srovnány s výsledky supervised 

přístupu, tedy klasifikátoru natrénovaného na datech oanotovaných ručně standardním 

postupem. Pro testování použil autor původní ruční anotaci testovací části korpusu. Výsledky 

pro jednotlivé kategorie se podstatně lišily: na původní anotaci byly výsledky jeho systému 

pro jednu kategorii o 10-20 procentních bodů horší a pro druhou o 2-6 bodů lepší než 

výsledky supervised přístupu. Autor také zopakoval evaluaci na vzorku 100 recenzí, které 

oanotoval sám. V tomto případě byly výsledky jeho přístupu mnohem bližší nebo i lepší než 

výsledky klasického klasifikátoru. 

 

Zdrojový kód systému, naprogramovaného v jazyce Python, je dostupný na GitHubu. Kód je 

přehledný a systém je dle instrukcí snadno spustitelný.  

 

Po obsahové stránce nemám k textu ani programu žádné podstatné výhrady. Po formální 

stránce by si text práce ovšem zasloužil ještě několik hodin korektur – opravit gramatické 

chyby, zlepšit srozumitelnost některých formulací, opravit formát některých tabulek, atd. 

Doporučil bych autorovi tyto korektury udělat dodatečně, přestože na formální hodnocení 

práce nebudou mít žádný vliv. Po odstranění těchto formálních nedostatků bude totiž práce 
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poskytovat jak pěkný přehled problematiky pro jiné studenty, tak užitečný nástroj použitelný 

pro řešení klasifikace v praxi. 

 

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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