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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání práce bylo splněno. Byly zanalyzovány projevy poslanců Poslanecké sněmovny a byly navrhžen a implementovány
moduly pro zisk dat, jejich zpracování a prezentaci. Mám menší výhradu k bodu prozkoumání existujících nástrojů na
zpracování, který je prezentován spíše popisem těch nástrojů, které byly použity.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 70 (C)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Písemná část práce je kromě Cílů práce rozdělena na dvě kapitoly Teoretická část a Praktická část. Jedná se tak o
nevyrovnané kapitoly (cíle mají jednu stranu, teorie osm stran a praktická část cca třicet šest stran). Zároveň teoretická část
obsahuje zmínky o implementaci a popis nástrojů, "které byly v práci použity" - nikoli jejich analýzu a výběr. Praktická část
pak obsahuje i analytické části. Obecně je zařazení některých částí nevhodné (například Identifikace problémů s daty (jako
jsou chybějící kandidátky u poslanců) spadají spíše do analýzy, určitě bych je neuváděla v sekci Shrnutí a diskuze). Práce
tohoto charakteru by měla být rozdělena alespoň na analýzu, návrh a implementaci a každá kapitola by se měla soustředit
pouze na danou problematiku.

V teoretické části mi schází analýza výběru metod. Například v závěru je uvedeno, že se v teoretické části ukázal jako vhodný
nástroj na analýzu textu nástroj MorphoDiTa. Jiné nástroje však diskutovány nebyly.

Z typografického hlediska práce víceméně splňuje požadavky. Nelíbí se mi použití číslovek místo textu (např. "byly vytvořeny
3 Java projekty") a chybějící úvodní shrnutí kapitol. Schéma databáze není zcela čitelné (jsou vidět pouze části názvů
atributů). Jsou zde také uvedeny pouze id a nikoli všechny atributy. Některé obrázky prezentující výslednou aplikaci by bylo
vhodnější zvětšit a zobrazit naležato, některé popisky nyní nelze přečíst.

Mnohé procesy v praktické části (návrh) jsou popsány slovně, bylo by jistě vhodné použít i diagramy, které se v práci oboru
softwarového inženýrství předpokládají. Nicméně slovní popisy, ač neuvedené graficky, jsou uvedeny vždy velmi detailně.
Zrevidovala bych rovněž pojmenování entit - míchání množného a jednotného čísla (Osoby/Poslanec/Orgány/Projev/..).

U popisu implementace nejsou žádné ukázky kódu, ty by dopomohly větší názornosti. Sekce testování pak zmiňuje, že
proběhlo testování na reálných osobách. Je škoda, že nebyly vytvořeny testovací scénáře, které by byly v práci popsané a
konkrétní výsledky na jednotlivcích pak i v práci uvedené. Výstupy takového testování by bylo určitě vhodné formulovat
detailněji.

Citace jsou používány správně, nelíbí se mi pouze použití v sekci 2.5.4.: "Dále používá MorphoDiTa následující strukturu tagu:
[32]. Tento přehledný popis tagu zároveň může (...)". Množství literatury je dostatečné, jedná se převážně o internetové
zdroje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 78 (C)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Zdrojový kód práce je logicky strukturován, pojmenování jsou smysluplná. Kód bohužel postrádá dokumentaci tříd a metod,
což je (nejen) pro veřejný projekt veliké mínus. Projekt obsahuje čtivé README představující celou práci, jsou zde i poznámky
k instalaci.

Aplikace je funkční, poskytuje funkcionality odpovídající zadání. Z grafického hlediska se mi její zpracování líbí, až na některá
pozicování, která nejsou v řádce a "létají" (např. "Web poslance na psp.cz" a jeho odkaz) a velikosti některých grafů. Naopak
mi přijde přívětivá možnost výběru světlého nebo tmavého režimu. Aplikace neobsahuje tradiční úvodní stránku s obecnými
přehledy a popisem, součástí není ani vysvětlení například pojmu sentiment. Nicméně zadání aplikace je koncipováno jako
"modul", nikoli jako samostatný portál. Tomuto charakteru tedy práce odpovídá.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Aplikace, která je výstupem této práce poskytuje přehled o poslaneckých projevech, a to v detailních rozpadech a
souvislostech. Přináší tak zajímavý pohled na projevy poslanců a má tak potenciál zájmu veřejnosti. Na práci se dá určitě
navazovat, například metodami znalostního inženýrství pro hlubší analýzy projevů. Pro budoucí rozšíření je škoda, že
zdrojový kód nebosahuje JavaDoc a písemná práce není pevně členěná. Nicméně, jak je uvedeno výše, obsahuje detailní
popisy všech procesů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).



Otázky:
V sekci 2.5.3 uvádíte, že k hledání podobnosti textových řetězců používáte editační (Levenshteinovu) vzdálenost. Proč jste
vybral právě ji? Jaké jsou její alternativy?

V databázi jsou entity Osoby a Poslanec. Osoba uchovává data o lidech. Poslanec má vazbu na Osobu, přičemž jedna Osoba
může mít vazbu na více Poslanců (tj. mandátů). Bylo by tedy vhodnější entity přejmenovat, případně schéma upravit, pokud
můžeme ukládat i jiné osoby než poslance. Jaké pojmenování/schéma by bylo vhodnější?

V sekci 3.4.2 uvádíte, že některé těžko předvídatelné kombinace dat mohou ukončit načtení takového textu, přestože se
nejedná o projev. Jaký byste navrhl postup pro odstranění/zmenšení těchto problémů?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 77 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Celkově je práce přínosem, vytvořená aplikace je pěkná a rozhodně využitelná, zobrazuje informace o projevech poslanců
Poslanecké sněmovny, které dosud v této formě dostupné nejsou. Provedená a prezentovaná analýza těchto projevů přináší
přidanou hodnotu pro veřejnost. Na práci je možné navazovat, je však škoda, že k tomuto chybí komentáře zdrojového kódu,
které by další rozšiřování výrazně usnadnily. Písemná část práce je bohužel hůře členěna a informace v ní obsažené toto
členění ne vždy následují, nicméně obsahuje všechny důležité informace a detailní popisy; chybí však názornější diagramy.
Práci proto celkově hodnotím stupněm C.

Podpis oponenta práce:


