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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo seznámit se s existujícími metodami extrakce informace z dokumentů a poté jednu z metod

implementovat pro extrakci konkrétních informací o lécích ze stránek Slovenského úřadu pro kontrolu léčiv - bylo
tedy potřeba navrhnout řešení pro tento konkrétní případ. Zadání považuji za vhodně náročné pro diplomovou
práci. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy přesahuje požadovaných 50 normostran. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 92 b. (A)
 Prezentační úroveň práce je velmi kvalitní, vše podstatné je v ní obsaženo. Zejména oceňuji zpracování přehledu

existujících metod extrakce informace. Také rozsahy jednotlivých kapitol jsou přiměřené. 
5. Formální úprava technické zprávy 83 b. (B)
 Jazykovou stránku vzhledem ke slovenskému jazyku nemohu příliš hodnotit, ale text je srozumitelný,

nepředpokládám tedy velké množství jazykových chyb. Po typografické stránce zde jsou jen drobné nedostatky -
např. nejednotná sazba pro vzorce nebo chybějící text mezi nadpisy různé úrovně. Celkově je ale formální úroveň
velmi dobrá. 

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student využil velké množství pramenů, které jsou v textu většinou řádně odkazovány. Odkazy sice chybí např. v

kapitole o bayesovu klasifikátoru, ale celkově jsou převzaté výsledky jasně odlišeny od vlastních. 
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup zahrnuje extrakci informací o aktivních látkách z dokumentů o lécích. Jde o řešení, které navrhl

sám student a je možné ji využít pro získávání informace pomocí jiných aplikací. Zmíněné knihovny byly použity v
souladu s autorským právem. 

8. Využitelnost výsledků
 Metoda byla navržena studentem a po jistých úpravách by byla použitelná i pro podobné úlohy s jinými

dokumenty. 
9. Otázky k obhajobě
 Jak náročné by bylo upravit vaši metodu pro extrakci informací z dokumentů o jiných tématech?

Jakým způsobem by mohly být použity zmíněné klasifikační metody pro úlohu extrakce informací?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jde o velmi kvalitní diplomovou práci přinášející novou metodu extrakce informací, která také uspěla v soutěži

Excel@FIT. Technická zpráva je také kvalitní, jen s drobnými nedostatky. Navrhuji proto hodnocení této
diplomové práce stupněm výborně (A). 

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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