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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno s drobnými výhradami. V zadání je v bodě 4 uvedeno, že má studentem vytvořený systém

provádět také analýzu trendů. O té se však v práci nic nepíše. Závažnost tohoto pochybení je spíše malá.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Jednotlivé části technické zprávy jsou informačně bohaté a pro

práci nezbytné. Výjimkou je kapitola 5.3 "Testování na uživatelích", která nepřináší žádné zajímavé poznatky a je
pro práci zbytečná.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Prezentační úroveň technické zprávy je většinou podprůměrná. V práci se nachází několik nepřesných, sporných

nebo nepodložených tvrzení. Některé pasáže jsou hůře pochopitelné a bylo by dobré je lépe vysvětlit. V
teoretické části práce zcela chybí popis klasifikátorů. Práce by si také zasloužila lepší popis realizačního výstupu.
Některé informace o systému totiž zůstávají čtenáři skryty, nebo se je dozvídá na nevhodném místě. Například z
práce není příliš jasné, z jakých dat se klasifikátor učil. Je škoda, že se student nepokusil analyzovat historické
aféry některých mobilních operátorů a ukázat, jak se reálně projevily v datech.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Formální úprava technické zprávy je průměrná. Vyskytují se zde některé prohřešky. Student některé anglické

termíny nepřekládá (např. dataset) nebo je překládá nevhodně (precision jako preciznost a recall jako
návratovost). Rušivě působí také časté chybějící mezery. Občas se objeví překlepy, případně pravopisné chyby
(ty data, ty slova). Odkazy na obrázky a tabulky nejsou dobře začleněny do textu.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Výběr studijních pramenů je vhodný. Mám však několik připomínek. Informace uvedené u některých zdrojů v

seznamu literatury jsou občas neúplné (např. chybí informace o tom, kde byla publikace publikována, případně
URL u webových článků), což znesnadňuje jejich identifikaci. Student ve většině případů uvádí, odkud dané
informace čerpal. V některých případech to ale není úplně zřejmé. Výjimečně pak někde chybí citace úplně (např.
v kapitole 3.4.2 nebo 3.6), ačkoliv je zřejmé, že student musel informace odněkud čerpat. V seznamu zdrojů je
uvedena i Wikipedie.

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Realizační výstup patří k jednodušším. Aspektově orientovanou analýzu sentimentu student provádí nešikovně.

Skupina možných aspektů je definována ručně. Navíc vytvořený systém neumožňuje jednomu příspěvku přiřadit
více aspektů.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Využitelnost výsledků v praxi je diskutabilní.
9. Otázky k obhajobě
 V kapitole 3.3.2 uvádíte, že jste se při předzpracování textů rozhodl odstranit emotikony. Můžete komisi

vysvětlit, co Vás k tomu vedlo? Na první pohled se totiž zdá, že právě emotikony mohou při analýze
sentimentu pomoci.
Z práce není příliš jasné, na jakých datech jste klasifikátory trénoval a testoval. Můžete to komisi lépe
popsat?

10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Student vytvořil systém pro automatickou klasifikaci dat o uživatelsky generovaném obsahu, věnujícímu se

hodnocení českých mobilních operátorů. Zadání práce bylo splněno s drobnými výhradami. Prezentační úroveň
technické zprávy je většinou podprůměrná. Realizační výstup patří k těm jednodušším. Jeho využití v praxi je
diskutabilní. Při práci s literaturou se student dopustil několika prohřešků. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení
stupněm E.
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V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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