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Tato práce je obhajována již podruhé. Cílem této práce bylo „porovnat efektivitu nástroje SemJob 

vytvořeného v rámci softwarového projektu na MFF s nástroji, popsanými v současné literatuře“. Tomuto cíli 

odpovídá i struktura předkládané práce. Zhruba polovina textu je věnovaná přehledu metod extrakce dat ze 

semistrukturovaných textů, členěná dle různých kritérií jako princip extrakce, možnost konfigurace, práce 

s plaintextem vs. HTML, a podobně. Na jednoduchých příkladech se snaží přiblížit, jakým způsobem je v tom 

kterém nástroji extrakce řešena. Tyto příklady byly zřejmě přebírány z publikací, kterých práce v referenci 

obsahuje úctyhodné množství. Vzhledem k nemožnosti většinu z těchto nástrojů reálně vyzkoušet se práce bohužel 

musí dost často spolehnout na příklady a výsledky, uváděné autory jednotlivých nástrojů. 

 

Následující kapitola stručně seznamuje s projektem SemJob, který byl vyvinut v rámci předmětu Sofwarový 

projekt na zdejší fakultě, a jehož cílem je extrakce dat z inzerátů, nabízejících zaměstnání. Pro zájemce je na 

přiloženém disku umístěn kompletní nástroj včetně jeho dokumentace. 

 

Cenné jsou kapitoly 4 a především 5, kde je nástroj SemJob srovnáván s dříve popisovanými nástroji po 

stránce teoretické, a – u dvou nástrojů, které se podařilo autorovi získat včetně zdrojových kódů a které tak mohly 

být použity pro přímé srovnání – i po stránce praktické. 

 

Konkrétní výsledky pro přímé porovnání se autorovi podařilo získat pouze s nástrojem Ontos. Tyto výsledky 

jsou shrnuté v tabulce 5.1 na straně 52. Ukazuje se, že SemJob zvládne mnohem lépe data, kde jsou jednotlivé 

elementy uváděné na více řádcích, ale přitom mírně zaostával například v identifikaci emailů a telefonních čísel. 

Čím je toto mírné zaostávání způsobeno? 
 

Uvítal bych nějaký podrobný návod, který by – nejlépe krok za krokem – popsal, jak přesně jednotlivé 

nástroje nainstalovat, jak nakonfigurovat data, a jak spustit jednotlivé texty, neboť bez této informace jsou testy jen 

obtížně opakovatelné. 

  

Práce je psaná v poměrně čitelné a srozumitelné angličtině. Jedná se o z velké části o rešeršní práci, 

doplněnou vlastním testováním. Domnívám se, že přes výše uvedené výtky práce jako celek splňuje požadavky na 

práci diplomovou a doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2013 

RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. 

KSI MFF UK 

 

 


