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1. Informace k zadání
 Jedná se o extrémně náročné zadání. Student se stal hlavním vývojářem komponenty pro sémantické obohacení

textu, o jejíž vytvoření se před ním neúspěšně pokusili dva studenti doktorského studia. Zadání bylo obtížné pro
potřebu nastudovat a integrovat řadu existujících řešení a práci s řadou různých formátů dat. Bylo nutné navrhnout
nejen vytvářený software, ale i potřebné komunikační protokoly a formáty dat. Současně bylo nutné klást maximální
důraz na efektivitu využití různorodého hardware - od serverů Výzkumné skupiny znalostních technologií, přes
fakultní výpočetní cluster SGE až po superpočítač Salomon. Vzhledem k reálnému nasazení bylo nutné i neustálé
testování a spolupráce s řadou dalších lidí, jimž student poskytoval podporu. Kromě toho student vylepšil a opravil
řadu souvisejících nástrojů. S výsledky práce jsem velmi spokojen - proto jsem je využil i ve svojí disertační práci
a využívám je i ve svém současném výzkumu. Vytvořeným software již byly zpracovány min. stovky TB dat.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně aktivně vyhledával relevantní literaturu a elektronické zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student s prací začal už o prázdninách v roce 2013, tedy již při bakalářském studiu (bakalářskou práci měl na jiné

téma). Intenzita práce postupně narostla na plnohodnotného člena Výzkumné skupiny znalostních technologií. Na
magisterském studiu bylo logickým rozhodnutím na tomto projektu pracovat jako na diplomové práci, která by se
mohla stát vynikajícím základem pro výzkum studenta v rámci plánovaného doktorského studia. Konzultace
probíhaly nejen se mnou, ale i s ostatními členy výzkumné skupiny. Až na závěrečné období, kdy měl student
překážku ve studiu, byl po celou dobu velmi aktivní a na konzultace chodil příkladně připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Realizační část práce byla dokončena v dostatečném předstihu (v podstatě již koncem roku 2017) a její definitivní

obsah byl řádně konzultován. Technická zpráva byla z důvodu nahlášené překážky ve studiu dokončována
v prodlouženém termínu, ale i přes to byl její definitivní obsah řádně konzultován.

5. Publikační činnost, ocenění
 Vytvořený software je zveřejněn na stránce http://sec.fit.vutbr.cz/ s licencí Apache License Version 2.0. Práce je

oficiálním softwarovým produktem Výzkumné skupiny znalostních technologií s názvem "Komponent pro
sémantické obohacování textu" a stala se součástí evropských projektů Decipher a MixedEmotions a projektu
NAKI II CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím centrálního
portálu knihoven. Dále byla práce studenta využita v softwarovém produktu nazvaném "Programy pro zpracování
korpusů" a v řadě bakalářských prací jiných studentů (Indexování a prohledávání sémanticky anotovaných textů,
Systém pro aktualizaci anotací v korpusech, Porovnávání anotačních nástrojů, Prohledávání sémanticky
anotovaných textů, Editor anotací pro sémantickou analýzu textu, Editor anotací pro CMS, ...). Vytvořené řešení je
využito i v mojí disertační práci.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student vytvořil komplexní software pro sémantické obohacování textu. Pracoval dlouhodobě samostatně

a aktivně. Kromě vytvářené komponenty pro sémantické obohacení textu opravil a vylepšil řadu souvisejících
nástrojů a poskytoval podporu těm, kteří jeho řešení využili či stále využívají. Mezi aktivní uživatele studentova
řešení patřím nejen já, ale i další výzkumníci z Výzkumné skupiny znalostních technologií. Jedná se o nejlepšího
studenta, se kterým jsem se setkal. Nemohu hodnotit jinak než stupněm A (100 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 4. června 2018
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