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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Metody strojového učení pro extrakci novinových článků ze souborů PDF 
Jméno autora: Tomáš Zach 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Zdeněk Buk 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta informačních technologií (FIT), ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za průměrně náročné, experimentálně-implementačního charakteru. 

 
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. 
Rešerše existujících metod je velmi krátká (sekce 2.1) - technicky vzato tedy tato část zadání splněna je, ale určitě s 
výhradami. Očekával bych nějaké shrnutí citovaných publikací pro čtenáře, srovnání apod. V zadání zmíněné zvážení 
využití NLP a image recognition jsem v práci nezaznamenal. 

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Připadá mi, že se student zaměřil až příliš na tvorbu vlastního datasetu (což je tedy část zadání a pravděpodobně i nutný 
krok pro věření některých postupů), méně pak už na vlastní machine learning metody. 

 
Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Text práce je psán spíše populárně. Zejména úvodní kapitola – historie Internetu apod. je jistě poutavé téma, mnohá čísla 
demonstrující vývoj datových toků apod. mohou být pro laického čtenáře ohromující, ale nejsem si jist, zda bezprostředně 
souvisí s tématem. Zejména v situaci, kdy text práce je značně nevyvážený – jedno až tří řádkové kapitoly 2.3.x by jistě 
zasloužily více pozornosti. Formulace „…umí pouze to, co jej naučil učitel“ (2.3.1) také nelze považovat za ukázkový příklad 
odborného textu – nehledě na to, že s ohledem na generalizaci to ani není zcela pravdivé tvrzení. Rovněž „Techniky 
hlubokého učení jsou to nejmodernější, co AI nabízí…“ (2.4) je spíše formulace pro novinový tiitulek, než pro odbornou 
práci (není posazeno do kontextu, není definována žádná metrika, konkrétní téma DL apod.) Pokus o techničtější a 
formálnější popis vidím v kapitole 2.5, avšak absence vysvětlení některých symbolů značně komplikuje možnost 
pochopení. 
Obecně text práce vyvolává v čtenáři postupně více otázek, než odpovědí, např. 1) Jaký je vztah NER a VBAS? 2) Popis 
tvorby VBAS (kap.4) začíná downloadem VBAS – kde a jak se tedy vytváří? 3) Popis skriptů (4.1.x) je nedostatečný – co 
skripty dělají, jak? Proč je nutné na to mít skript? K čemu se využívá PNG? Co je „clusterovací bod“. 4) Na základě čeho se 
shlukuje (4.1.5) – pouze a základě vzdálenosti, nebo se využívají nějaká další data (např. textová)? 5) Ukázky XML (4.1.6) 
odpovídají obrázkům (4.5)? 6) Kde se berou „pojmenované entity“ (kap. 5)? Dle 4.2.3 v XML tyto údaje nejsou.  7) Obrázek 
6.3 ukazuje „prepNN“ a „afterNN“ – co to je? Jaká agregační funkce (zmínka hned pod obrázkem 6.3) se používá?  8) Kolik 
má síť vstupů, výstupů? Čím je definován rozměr matice a co to je „teplotní mapa matice“? (obr. 6.4) … 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Překlepů práce mnoho neobsahuje (zmínil bych třeba častou chybu v označení fondů (kap. 1.1), které jsou „svěřenské“, 
nikoliv „svěřenecké“). Některá chybějící formální označení, či textovou formu sem hodnotil již v předchozím bodě. 
Implementačně není práce nijak rozsáhlá – převážně jde o jednoduché skripty – ale pro účely práce pravděpodobně 
dostatečná. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Reference – zejména v oblasti machine learning (deep learning) - mohly být rozhodně bohatší. U několika referencí [9, 12] 
chybí název. Nemám ale pocit, že by došlo k nějakému porušení citační etiky – rozšíření referencí by ale pomohlo čtenáři a 
některé sporné (co se týká rozsahu) kapitoly by se daly nahradit čistě referencí. 

 
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. 
Student ověřil určité metody, ale největší přínos vidím asi ve vytvoření datasetu (anotace článků) – nejsem si ale jist, zda to 
byl primární záměr práce. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Celkově mám pocit, že se student v problematice zorientoval, ale práce působí tak, že na ni neměl dostatek času. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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