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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jde o průměrně složité zadání, bylo třeba nastudovat současné metody zpracování přirozeného jazyka

a aplikovat je na vlastní datovou sadu získanou ze serverů pro hodnocení filmů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny, výsledný systém odpovídá požadavkům a lze jej jednoduše vyzkoušet

prostřednictvím online aplikace.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v běžném rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce je logicky členěna do kapitol a i přes některé stylistické nedostatky je jako celek pochopitelná.  

Celá kapitola návrh systému je psána podmiňovacím způsobem ("Recenze bych analyzoval...", "Na úrovni
dokumentu by byla prováděna polaritní analýza ....", "Před samotnou analýzou by se však měla předzpracovat"),
kvůli tomu není v některých případech jasné, jestli systém opravdu takto pracuje, nebo by měl takto pracovat
v ideálním případě.

Dále práce obsahuje několik protichůdných tvrzení, např. sekce 2.5.1: 
"Pokud cílem analýzy by bylo předpovědět emoce autora textu, bylo by velice nevhodné převádět všechna
písmena
na malá...." 
a o 2 odstavce dále:
"Při analýze sentimentu velikost písmen nehraje roli. Spíše při ní jde o celkové vyznění dané recenze, proto je
vhodné tento způsob normalizace využít."

Samotný finální klasifikátor sentimentu není příliš podrobně popsán, kromě toho, že jde o LSTM rekurentní síť,
která je také definována velmi stručně a zmateně ("Oproti rekurentní síti má každý cyklus čtyři vrstvy neuronů,
které mezi sebou komunikují. Navíc má dva vnitřní stavy místo jednoho. "). 

Práce také obsahuje mnoho trvzení a návrhových rozhodnutí, která nejsou příliš dobře podložena. Například
odůvodnění rozhodnutí nepoužít state-of-the-art metodu (sekce 5.2.1): "Nejlepších výsledků by se
pravděpodobně dosáhlo využitím systému jako je BERT a jeho doladěním na doménu filmových recenzí. Chtěl
jsem si však klasifikátor z osobních důvodů implementovat sám, proto jsem se vydal touhle cestou." nebo v sekci
(4.3.1):
"Trénovací sady obsahují velké množství příkladů, takže složitější metody předzpracování (lemmatizace,
stematizace, odstraňování stop
slov, POS tagging a podobně) by trénování zpomalily a na přesnosti by přidaly pouhé jednotky procent."

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Ve zprávě se často vyskytují gramatické chyby (např. "Výsledky analýzy by se měli", "každý ze 17ti žánrů") 

a hovorové obraty ("Tohle by mohlo analyzátor při trénování zmást."). Většinou však nebrání v pochopení
myšlenky autora. Některé pasáže nejsou pro práci příliš relevantní ("Na internetu je velké množství uživatelů
a všichni nějakým
způsobem přispívají k jeho obsahu [23]. Konkrétní počet uživatelů na internetu pro rok
2019 je 4,4 miliard, takové množství uživatelů je schopné vyprodukovat obrovské množstvídat každou minutu").

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student použil relevantní zdroje a lze dobře odlišit převzaté myšlenky od vlastních. K lepším výsledkům by

nejspíše pomohlo nastudování aktuálnějších přístupů k analýze sentimentu.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Prvním výstupem je funkční online aplikace splňující požadavky zadání, která umožňuje klasifikovat filmové
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recenze stažené z  internetu. Zdrojový kód aplikace je přehledný a dobře dokumentovaný.
  Dalším výstupem jsou vytvořené datové sady a výsledky experimentů porovnávajících jednotlivé klasifikátory.
Provedené experimenty dostačují k porovnání použitých klasifikátorů a výběru finálního řešení.
  V sekci 5.3. není systém porovnán s žádným baseline řešením, ani není popsán dataset (vyrovnanost tříd),
takže pouze z uvedených hodnot přesnosti je těžké určit, jak dobře systém funguje.

8. Využitelnost výsledků
 Práce aplikuje běžné metody na nový dataset a prezentuje výsledky pomocí webového rozhraní. Vytvořenou

datovou sadu je možné použít pro další práci.
9. Otázky k obhajobě
 V sekci  5.5.2 Pravdivost celkových hodnocení říkáte, že váš systém některé snímky hodnotí velmi odlišně od

hodnocení zobrazeného v dané databázi ("Velice podobný případ lze nalézt i u 2 roky staršího předchůdce Star
Wars: Episode VII - The Force Awakens. Tam systém tvrdí 57 %, na imdb je však napsáno 7,9/10.") 
Jak si tento rozdíl vysvětlujete? Není to způsobené tím, že berete v potaz jen recenze s textovým komentářem,
ale na IMDB lze hodnotit i pouze číselně?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Výsledkem práce je funkční systém, který odpovídá zadání. Jeho klíčová komponenta, klasifikátor sentimentu,

byla vybrána z několika variant na základě experimentů, kód je přehledný a dobře pochopitelný. Bohužel úroveň
práce snižuje textová zpráva, která obsahuje mnoho zavádějících formulací a neodůvodněných rozhodnutí,
některé zásadní komponenty systému nejsou příliš popsány. 

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 17. srpna 2020

 Jon Josef, Ing.
oponent
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