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Cílem  diplomové  práce  bylo  experimentálně  prozkoumat  možnosti  počítačového  zpracování  českých  soudních  rozhodnutí.
Konkrétně  je  zpracování  zaměřeno  na  klasifikaci  soudních  rozhodnutí  a  extrakci  informací  o  účastnících  řízení.  Z  pohledu
metodologie zpracování je důraz kladen na srovnání pravidlových metod a metod strojového učení.

Diplomová práce je přehledně členěna do šesti kapitol a čtyř příloh. První kapitola je podrobnou rešerší české legislativní domény
se zaměřením na soudní rozhodnutí.  Autor  podává jejich charakteristiku, upozorňuje na  některé problematické jevy a podrobně
mapuje  způsoby  jejich  zveřejňování.  Druhá  kapitola  je  také  rešeršní  –  jde  o  komentovaný  přehled  literatury,  která  se  věnuje
příbuzným tématům. Třetí  kapitola jasně vymezuje cíle  práce z pohledu jejích vstupů a výstupů.  Kapitola  čtvrtá popisuje data,
na kterých byly metody testovány. Pátá kapitola je zásadní, protože dokumentuje a diskutuje všechny provedené experimenty. Šestá
kapitola je pak souhrnným přehledem dosažených výsledků. V závěru práce je odkázáno na webovou aplikaci, která uživatelům
demonstruje navržené zpracování soudních rozhodnutí.

Souhrnné hodnocení

Počítačové zpracování textů výrazně ovlivňuje doména, ze které texty pocházejí. Proto je v případě dosud neprozkoumané domény
nutné provést její detailní analýzu v návaznosti na zkušeností z jiných domén. Jinými slovy, jde o prošlápnutí cesty, která skončí
pilotním  systémem,  který  je  pak  nutné  dále  rozvíjet.  Ono  prošlápnutí  se  autorovi  práce  povedlo.  Oceňuji  systematické
zdokumentování  vývoje  pilotního  systému,  samostatnost,  kterou  projevil  zejména  při  přípravě  anotovaných  dat,  a  množství
provedených experimentů  spolu  s  diskusí  jejich výsledků.  V dostupné národní  i  mezinárodní  literatuře  jsem srovnatelnou práci
nad legislativní doménou nenašla. Ovšem jakkoli je text práce přehledně strukturovaný a čtivý, jsou některé aspekty prezentovány
povrchně nebo příliš stručně, což dokládám níže. I přes tyto námitky považuji cíle diplomové práce jednoznačně za splněné.

Otázky a komentáře

Kapitola 4

• jako motivace pro získání anotovaných dat je uvedeno testování extrakce bez podrobnějšího vysvětlení
• v této kapitole by také měly být souhrnně uvedeny externí datové zdroje, které práce používá

Kapitola 5
• použité evaluační míry nejsou vysvětleny
• u křížové validace není zřejmé, odkud se čísla vzala, viz např. tabulka 5.7
• části 5.1 – 5.6 dokumentují experimenty pro rozpoznání účastníků řízení. Část 5.7 je o druhém hlavním cíli práce, a sice

o klasifikaci soudních rozhodnutí. V rozsahu zpracování je výrazná nevyváženost. 
• část 5.7

◦ uvádí se, že se pracuje s 2000 soudními rozhodnutími. Jak byla tato data použita v experimentech? Jaký byl poměr
trénovacích a testovacích dat?

◦ Předpokládám, že kategorie pro klasifikaci pocházejí z nějakého číselníku. Jak vybraná data tento číselník pokrývají?
◦ Co znamenají čísla např. v tabulce 5.25?

Webová aplikace
• uživatelská dokumentace v textu chybí. Zejména postrádám propojení scénářů ve webové aplikaci s experimenty/tabulkami

přímo v textu. 
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