
Posudek diplomové práce

Název diplomové práce: Sumarizace českých textů z více zdrojů 
Řešitel: Tomáš Brus 
Vedoucí: RNDr. Ondřej Bojar Ph.D., ÚFAL MFF UK 

Obsah práce 

Diplomová práce Tomáše Bruse má za cíl vytvořit nástroj, který na základě několika novinových 
článků na stejné téma vytvoří jejich sumarizaci, tj. kratší text obsahující nejdůležitější informace. 

Práce je rozdělena do devíti kapitol. Po  úvodu do problematiky následují dvě kapitoly zabývající se 
sběrem dat  a  jejich  formátem.  Čtvtrtá  kapitola  popisuje  použitý  sumarizační  algoritmus a  jeho 
varianty,  pátá  pak  vyjmenovává  metriky,  kterými  lze  měřit  kvalitu  sumarizátoru.  Následuje 
uživatelská  a  programátorská  dokumentace  k  vytvořenému softwaru.  Osmá kapitola  se  zabývá 
vyhodnocením  výsledků  na  testovacích  datech  a  devátá  závěrem  shrnuje  všechny  poznatky  a 
navrhuje další  možná vylepšení.  V příloze najdeme podrobnější  vysvětlení koeficientů a metrik 
použitých v práci a množinu článků, na kterých byl sumarizátor testován. Součástí předložené práce 
je CD-ROM obsahující jak zdrojový kód, tak již přeložený program, vstupní data, výstupní data, 
text práce a další související dokumenty. 

Hodnocení

Student  zadaný  úkol  splnil.  Pro  určení  vět,  které  se  vyskytnou  v  sumarizaci  používá  metriku 
TF*IDF, která určuje důležitost  věty, a testuje čtyři  různé metriky pro podobnost vět.  Určování 
podobnosti vět je zde klíčové, protože předpokládáme, že by se v sumarizaci podobné věty neměly 
vyskytovat  společně.  Na  základě  podobností  jednotlivých  vět  jsou  pak  vytvořeny  skupiny 
podobnosti, kde každá z nich může vyslat do sumarizace pouze jednoho reprezentanta. Algoritmus 
pro sestavování těchto skupin ovšem není z práce zcela jasný: 

1) Nikde není zmíněno, zdali může být v jedné skupině podobnosti více vět z jednoho článku. 
Předpokládám tedy, že může. Potom by bylo dalším zajímavým experimentem toto zakázat. 

2) Skupiny podobnosti jsou definované jako kliky v grafu, jehož hrany překračují nastavený 
limit  podobnosti.  Potom ale  nevidím důvod, proč se dané hrany musí do grafu přidávat 
postupně podle velikosti koeficientu podobnosti. 

Pro vybírání reprezentantů z určených skupin je navrženo několik postupů. V sumarizaci jsou pak 
věty seřazeny podle jejich původních pozic v článcích. Nikde jsem ovšem nenašel, zda se berou 
pozice absolutní, nebo relativní. 

Všechny  možné  konfigurace  algoritmu  byly  vyzkoušeny  na  testovacích  datech  a  ohodnoceny 
několika  metrikami  (BLEU  a  skupina  metrik  ROUGE).  Metrika  ROUGE-W  nebyla  nikde  v 
literatuře přesně definována, a proto navrhuje student vlastní řešení. Není zřejmé jaký limit pro 
koeficienty podobnosti byl zvolen pro závěrečnou evaluaci v tabulce 8.4.

Diplomová práce má celkem 78 stránek, 54 stránek tvoří vlastní text práce, 15 stránek jsou přílohy.
Použitá literatura je řádně citována.  Jazykový styl práce mi připadá na některých místech příliš 
popularizační. Na starně 51 jsou chybné křížové odkazy, v grafu 8.1 na straně 53 chybí popis os. 
Jinak je text práce přehledný a všechno srozumitelně popsáno.



Dotazy

Jak  moc  pomáhá  tektogramatická  analýza  vstupních  vět?  Zkusil  jste  testovat  sumarizátor  na 
slovních formách nebo na morfologických lemmatech (včetně funkčích slov)?

Závěr

Diplomová práce splnila zadaný úkol vytvořit  nástroj pro sumarizaci textu.  Práci  doporučuji k 
obhajobě.
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