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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář   Práce je implementačně-experimentálního charakteru a věnuje se lingvistickému 
zpracování textu v prostředí jazykových dat a nástrojů ÚFAL MFF UK. Vysoce hodnotím 
celkový přístup k řešení úlohy. Petr se musel seznámit nejen s nástroji pro zpracování českých
textů, ale i s lingvistickými podklady. Následně navrhl a implementoval vlastní proceduru pro 
zpracování pojmenovaných entit. Provedl důkladnou analýzu různých situací, včetně těch, se 
kterými si jeho procedura neporadí. Na závěr provedl vyhodnocení na reálných datech.     

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   Text práce dokládá systematický a důsledný přístup k řešení. Čtenář je 
srozumitelně seznámen s motivací práce I s tím, jak autor při návrhu procedury postupoval. 
Zpracování vývojové a uživatelské dokumentace je výborné. 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář      

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano
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