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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 

 

Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém, který by místo indexace kolekce dokumentů dokázal aplikovat algoritmy 

známé pro tyto účely, případně jejich vhodné modifikace na jednotlivé části jednoho dokumentu na různých úrovních (například 
články sborníku, jejich kapitoly, odstavce, věty).  

 

Primárním cílem pak bylo na základě získaných informací obohatit původní elektronický dokument (v HTML pro prohlížeč, případně 

v podobě e-knihy pro čtečky) o dodatečnou navigační strukturu, která by dokázala propojit podobné části dokumentu. Dálším cílem 
bylo prozkoumat možnosti jak obohatit dokument o metainformace o jednotlivých částech dokumentu a doplnit je do dokumentu 

s cílem zvýšit informovanost čtenáře a usnadnit mu rozhodování o tom, zda a co v dokumentu číst. Dalším představou byla případná 
možnost zvýrazňování podstatných částí dokumentu, případně vynechávání nepodstatných a redundantních částí dokumentu.  

 

Autor zvolil řešení založené na jazyku Java. Toto řešení má výhody ve snadné instalaci (stačí nakopírovat a spustit odpovídající .jar 

soubor buďto přímo, nebo prostřednictvím dávkového souboru s dodatečnými parametry). Program jsem testoval i na poměrně 
rozsáhlé publikaci (HTML verzi knihy Introduction to Information Retrieval

1
), a program dokument této velikosti zvládal i se 

standardní pamětí bez problémů. 

 

Autor pracoval samostatně na základě hlavních vytýčených směrů, na které bylo potřeba se soustředit. Práce je po formální stránce 

napsána přehledně a srozumitelně. Zhruba třetina nadprůměrně obsáhlé práce je věnována analýze problému a popisu použitých 
algoritmů. Třetina popisu implementace a třetina popisu ovládání vytvořeného programu.  

 

Přestože se mi práce jako celek líbí, mám k ní několik dotazů a připomínek: 

 

 Je škoda, že program nebyl od začátku vyvíjen s odděleným CLI rozhraním pro zpracování dokumentů (na základě 

předaných parametrů, případně na základě konfiguračního souboru) a GUI rozhraním pro nastavení těchto parametrů a 
testovací provoz aplikace. Toto oddělení je pouze popsané jako možné rozšíření. Takto není možné na jednom 
dokumentu nastavení vyzkoušet a odladit, a poté hromadně a dávkově zpracovávat více podobných dokumentů, nebo 

více vývojových verzí stejného dokumentu v budoucnosti. 

 Bývalo by vhodné využít možnosti nahlížet na strukturu dokumentu jako na hierarchický shluk, a implementovat nějakou 

z metod přiřazování štítků (významných slov) k částem nejen na základě jejich zastoupení v dané části, ale i na výlučnosti 
jejich zastoupení vzhledem k okolnímu textu. 

 Pod pojmem white list filtr (str. 68) bych si představil spíše opak black list filtru, tedy možnost omezit indexaci jen na 

předem danou množinu termů, než filtr, který termům v dané množině zvyšuje jejich relativní důležitost v dokumentu. 

 Z popisu není moc zřejmé, proč byla zvolená daná metoda porovnávání podobností s ohledem na rozdílné úrovně textu, a 

nakolik je to autorova vlastní práce. 

 

Naopak za přínosná považuji m.j.: 

 

 Normalizaci struktury dokumentu tak, aby fragmenty stejného typu byly ve všech větvívh na stejné úrovni hierarchie 

přidáním fiktivních uzlů. 

 Zachování původního formátování dokumentu s přidání dodatečných informací 

 Možnost vytváření sumarizací daného textu  

 Bohatou konfigurovatelnou použitých algoritmů pomocí GUI 

 Modulárnost a poměrně bohatý popis způsobu začlenění dalších implementací algoritmů  

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě. 

 

                                                                    

1 http://www-nlp.stanford.edu/IR-book/ 



 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

ANO  

 

 

 

 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 

 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku):  
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