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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aspektově orientovaná analýza sentimentu 
Jméno autora: Jakub Macháček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Počítačů 
Oponent práce: Tomáš Černý, Ph.D., Ing. Karel Jalovec 

Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů, FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o téma zpracování přirozeného jazyka.  
 

Splnění zadání splněno s menšími 

výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Předložená práce splňuje zadání a výhradami k bodu 3 a 5 zadání. Z práce není patrné jaká data a zda vůbec byla 
shromážděna. Vyhodnocení je nasazením do soutěžního prostředí, avšak bez poskytnutí hlubších detailů 
 

Zvolený postup řešení C - dobře 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Jako oponent nemám hlubší doménové znalosti pro vyhodnocení metodiky, proto je posudek řešen s kolegou s potřebnou 
znalostí . Z hlediska postupu práce nelze určit způsob realizace ani vyčíst architekturu řešení týkajíce se návrhu. Testování je 
vágní, chybí vysvětlení k poskytnutým tabulkám a případná legenda, není takto možné určit zda jsou výsledky dobré či nikoliv.  
Dále pak se testování týká čistě soutěže SimEval, ač je to vhodné  pro účel ověření, nemůže to plnit roli vlastních testů řešení, 
či vyhodnocení jednotlivých částí. Implementace zmiňuje použití mnoha knihoven, avšak není poskytnut komponentový 
diagram či jiné schéma ze kterého by bylo patrné co dělají knihovny a co je přidaná hodnota. Jen velmi těžko lze z práce 
posoudit co je vlastním výstupem. Zároveň se autor odkazuje na svoji publikaci což je jednoznačně kladným atributem práce.   
 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.  
Vyhodnocení práce má nedostatky z hlediska neuvedení detailů výstupů, případné legendy. V práci chybí popis testování a z 
návrhového hlediska je práce na hranici dostatečnosti (bod 4 zadání). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně bez připomínek. Kvalitní obrázky i typologie 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Hodnotím kladně vhodné zdroje i kvantitu na daná zmíněná témata. Chybí odkazy na literaturu zabývající se softwarovým 
návrhem, architekturou. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 Mé hodnocení vychází především z formálního a obecného pohledu, nikoliv pohledu doménového experta, budu 
rád pokud k tomuto komise přihlédne. Zároveň nelze přehlédnou vědeckou publikaci autora. Z ohledu strojového 
učení je práce na nižší hranici,  z pohledu formální úrovně softwarového inženýrství je na hranici dostatečnosti.  
 
Doplňující otázky. 

 Můžete znázornit schéma komponent, tak ať je viditelná architektura práce a integrace knihoven. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 

Datum: 02/06/2016      Podpis: Tomáš Černý, Ph.D., Ing. Karel Jalovec 


