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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 
Vedoucí práce: Ing. Jan Drchal, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je vytvořit otevřenou datovou sadu pro segmentaci článků a klasifikaci prvků stránek postavenou nad 
tiskovými předlohami ve formě PDF. Vedlejším úkolem je pak návrh a naučení baseline modelů, postavených na metodách 
Multiple Instance Learning (MIL). I když se jedná v obou případech o ne typicky řešené úlohy, existuje v případě datové 
sady obdobný neveřejný dataset. Neuronové MIL metody plánované jako baseline modely, jsou dobře zdokumentovány, 
včetně referenčního zdrojového kódu. 

 
Splnění zadání splněno 
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. 
Zadání bylo splněno.  

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Se studentem jsme se setkávali převážně formou pravidelných video hovorů, kterých bylo přibližně třicet. Spolupráci jsme 
museli přibližně na 9 měsíců odložit z důvodu nemoci studenta. Tato dlouhá prodleva mu přinesla řadu komplikací – např. 
některé metody musel znovu nastudovat a musel se adaptovat na nové výsledky a metody, které vznikly na základě práce 
dalších, souběžně pracujících, studentů. Na jednotlivé konzultace býval student připraven, na druhou stranu se ale 
opakovaně zasekl i při řešení jednodušších dílčích problémů. 

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Největší podíl práce byl jednoznačně odveden na tvorbě datasetu VBAS. Rozsah datové sady je značný. Za problematickou 
považuji volbu pouhých dvou PDF publikací: „The Door“ a „Galway Advertiser“ – z hlediska generalizace modelů by bylo 
vhodnější anotovat více typů sazby, přičemž od každého typu bychom se spokojili s méně vzorky.  
Zásadnější výhrady mám k návrhu a učení baseline modelů nad vytvořenou datovou sadou. Otestována je opravdu jen 
základní konfigurace. Metoda je postavena na tom, že proměnný počet prvků stránky (v našem případě textová pole) je 
zpracován neuronovým MIL modelem, který postupně klasifikuje všechny páry vybraných prvků v kontextu celé stránky. 
Model pro každý pár predikuje to, zda dvojice prvků strany, kterou reprezentuje, patří do stejného článku. Cílem modelu je 
tedy naučení míry podobnosti, použitelné v rámci následujícího (již většinou triviálního) shlukování. Student v rámci práce 
vyhodnocuje pouze binární klasifikační úlohu MIL modelu. Následné shlukování a jeho analýza (například běžnými 
metrikami Adjusted Rand Score, případně Normalized Mutual Info) chybí. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Text je psán z větší části obstojnou češtinou, s rozumnou mírou překlepů, přesto jej považují za nejslabší článek odevzdané 
práce.  K textu mám následující poznámky: 
- Student se často (například větší část úvodu, sekce 2.2-2.4) široce rozepisuje o méně podstatných tématech (např. 

historie AI) na úkor tématu své diplomové práce. 
- Kapitola 2 obsahuje jen málo relevantní literatury (například širší přehled řešení souvisejících problémů a metod 

layout extraction a supervised clustering). Popsané metody MIL a K-means nejsou zasazeny do kontextu 
- Kapitola 3 „Schéma zpracování“ neobsahuje kromě diagramu příliš mnoho relevantních informaci. Diagramu ale chybí 

dostatečný popis. 
- Kapitola 4 „Tvorba datové sady“ je místy příliš stručná (mnoho sekcí má rozsah jen do dvou řádek) a chaotická. Chybí 

informace o tom, jak byly vybrány zdroje dat. 
- Kapitola 5 „Preprocessing“ obsahuje zbytečně dlouhé a nepřehledně formátované výpisy dat. Student do textu často 

zahrnuje příliš mnoho implementačních detailů (které by se hodily až do další kapitoly). Příliš se soustředí na formát 
souborů, ne na podstatné parametry reprezentace dat. Atributy založené na (Named Entity Recognition) NER nejsou 
dostatečně popsány. 

- Kapitola 6 „Implementace“, sekce 6.3.1 „Konfigurace neuronové sítě“ je příliš stručná a je nedostatečně propojena 
s úvodem.  

- Práce obsahuje množství diagramů, jejich informační hodnota ale není vysoká. Např. diagramy typu obr. 6.2 nejsou 
dostatečně přehledné – typicky se odkazují na jména souboru s dílčími reprezentacemi a s neintuitivními názvy 
(PREFIXi.csv). 

 
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. 
Zdroje jsou citovány správně. Jejich rozsah je omezený. 

 
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. 
Datová sada VBAS byla, ve své vývojové verzi použita v rámci dvou bakalářských prací. Plánujeme ji s použitím nástroje 
vyvinutého v rámci této diplomové práce, dále rozšířit a následně publikovat. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 
Zejména vzhledem k uvedeným nedostatkům textové části, předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním 
stupněm  E - dostatečně. 
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