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Diplomová práce Tomáše Bruse se zabývá úlohou automatické sumarizace textů na stejné 
téma z více zdrojů. Jako první experiment tohoto druhu pro češtinu se práce omezuje na výběr 
celých vět, které je žádoucí do výstupu zařadit, věty jsou tedy nedělitelné jednotky.

Práce je přehledně členěna do devíti kapitol. Po úvodní motivaci jsou dvě kapitoly věnovány 
sebraným ukázkovým textům, tj.  datům, která si autor připravil  pro následné experimenty. 
Čtvrtá  kapitola  podrobně  popisuje  navržený  algoritmus  sumarizace  a  řadu  možností,  jak 
konkrétně  definovat  podobnost  dvou  vět.  V  páté  kapitole  autor  představuje  celkem  5 
automatických metod pro vyhodnocení kvality výstupního souhrnu srovnáním se sumarizací 
ruční.  Šestá  a  sedmá  kapitola  se  věnují  vytvořenému  programu  z  hlediska  uživatele 
(experimentátora  s  technikami  sumarizace)  a  programátora.  Za  těžiště  práce  pokládám 
kapitolu 8, která implementované metody empiricky vyhodnocuje pomocí všech zavedených 
automatických  metod,  výsledky  podrobně  diskutuje  a  uvádí  i  celkový  subjektivní  dojem 
čtenáře získaných sumarizací. Závěr kromě souhrnu nejlepších konfigurací navrhuje možná 
rozšíření, zejména možnost zásahů i dovnitř jednotlivých vět.

Na celé práci je jasně patrná pečlivost autora, a to na všech úrovních analýzy, implementace, 
vyhodnocení i prezentace. Autor např. v přílohách uvádí podrobné ilustrativní výpočty všech 
použitých automatických metrik,  a tím čtenáři  umožňuje detailní  vhled do problému. Text 
práce je velmi dobře srozumitelný, v práci je naprosté minimum chyb, ať už textových nebo 
typografických; našel jsem vlastně jen jednu: nešťastné zalomení stránky v příloze na str. 70.

Kromě zmíněné  pečlivosti  kladně  hodnotím zejména  autorovu  samostatnost  při  práci.  Ve 
srovnání s kvalitou vlastního příspěvku autora dělá slabší dojem snad jedině rozsah rešerše, 
pro  účely  a  úroveň  diplomových  prací  je  ovšem  bohatě  dostačující.  Samotný  výsledek 
experimentů není překvapující a je trochu škoda, že se autor nedostal k metodám zasahujících 
dovnitř jednotlivých vět, to však v žádném případě nesnižuje hodnotu předkládané práce.

Tomáš  Brus  svou  diplomovou  prací  prokázal  schopnost  samostatně  řešit  úlohy  v oblasti 
zpracování přirozeného jazyka. Práce je dobře srozumitelná, všechny experimenty jsou velmi 
podrobně  zdokumentovány  a  výsledky  podrobeny  diskusi.  Práci  proto  jednoznačně 
doporučuji k přijetí.
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