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Vlastní text: 

Cílem práce bylo prozkoumat možnosti automatizované extrakce strukturovaných informací z veřejně dostupných textových judikátů 
českých soudů (např. Nejvyšší soud) a také jejich klasifikace. Autor práce měl za úkol ověřit možnost využití existujících metod a 
nástrojů vyvíjených na ÚFAL MFF UK. 

 

Autor v práci nejprve dobře uvádí čtenáře do problematiky. Poté popisuje související literaturu. Zde není popis moc detailní. Nejedná 
se o objektivní srovnání existujících přístupů (srovnání na základě předem daných kritérií či vlastností, které by mělo mít ideální 
řešení). Spíše se jedná o sadu konstatování toho, jak jednotlivé přístupy fungují. 

 

Následuje specifikace cílů práce. Zde autor jen stručně popisuje, jaké typy informací bude extrahovat a že pro klasifikace využije 
kategorie Nejvyššího správního soudu. Očekával bych zde detailnější analýzu: Proč zrovna tyto typy informací? Proč ne jiná 
klasifikace? Proč je vhodná zrovna ta od tohoto soudu? Podložení teoretického popisu cílů reálným příkladem je dobrá myšlenka. 

 

V další kapitole se věnuje popisu dat. Krátce popisuje vstupní data. Zde bych čekal detailnější analýzu toho, co je judikát, jak 
vypadá, jakou má strukturu a co vše se v něm může typově vyskytnout. Poté se autor věnuje popisu anotací. Není jasné, proč jsou 
anotace potřeba a k čemu slouží. Připomínám, že diplomovou práci by měl psát i pro méně znalého čtenáře a ne jen pro experta 
NLP. 

 

V další části se pak věnuje experimentům. Zde je název kapitoly poněkud matoucí. Cílem je zřejmě ověřit vybrané metody a nástroje 
pro obě vytyčené úlohy. Očekával bych ale nejprve popis metod a návrh možností jejich aplikace na doménu judikátů. Až poté 
experimentální ověření. Musím však konstatovat, že samotné experimenty jsou provedeny velmi kvalitně a důkladně.  

 

Významnou součástí autorovy práce je i vytvoření aplikace, která zpracované judikáty zpřístupňuje koncovému uživateli. Aplikace je 
funkční a kvalitně provedená. Bohužel se jejímu popisu autor v textu práce nevěnuje. Autor navíc nepopisuje, jakou databázovou 
technologii používá na uložení zpracovaných dokumentů (a zda vůbec nějakou). 

 

Z praktického hlediska práce splňuje zadání a je kvalitně provedená. Stávající metody a nástroje byly ověřeny a experimenty jsou 
důkladně zdokumentovány. Výsledky jsou zpřístupněny koncovému uživateli funkční webovou aplikací. Na druhou stranu je text 
práce velmi stručný. Čtenář, který není detailně znalý problematiky NLP, nezískává ucelený text popisující danou problematiku, ale 
pouze dokumentaci, k jejímuž studiu musí pročíst řadu další literatury. Z pohledu oboru softwarového inženýrství autor prokázal 
schopnost analyzovat složitý problém, vyřešit jej a vytvořit softwarové dílo, které výsledky řešení problému zpřístupňují koncovému 
uživateli. Dokumentace výsledku je však opět stručná. 

 

Doporučení k obhajobě: 
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