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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Analýza sentimentu je poměrně nová oblast výzkumu a její zvládnutí proto vyžadovalo rozsáhlejší studijní etapu

zahrnující metody předzpracování textu, klasifikace a další. Zadání proto hodnitím jako mírně obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání považuji za splněné.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro diplomovou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 86 b. (B)
 Technická zpráve je logicky strukturovaná a pokrývá jak teoretickou část, tak i návrh a implementaci

experimentální aplikace. Teoretická část zahrnuje větší množství metod jak pro předzpracování textových dat tak
i pro vlastní klasifikaci. Všechny tyto metody byly následně využity v experimentálním nástroji, jehož návrh je také
kvalitně dokumentován. Velý prostor je rovněž věnován provedeným experimentům a jejich diskusi.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formální stránce je technická zpráva pečlivě zpracovaná, kladně hodnotím zejména prezentaci provedených

experimentů. Po typografické a jazykové stránce prakticky nemám výhrady.
6. Práce s literaturou 92 b. (A)
 Seznam použité literatury je poměrně rozsáhlý a značná část zdrojů jsou vědecké články v anglickém jazyce.

Jednotilvé zdroje jsou v textu pečlivě citovány.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Výsledná aplikace je implementována na platformě Java. Je plně funkční a umožňuje provedení experimentů

popsaných v práci. Pro implementaci jednotlivých metod předzpracování dat a klasifikace autor vhodně využil
existující dostupné knihovny, které místy upravil a spojil do funkčního celku. V aplikaci jsem bohužel nenašel
možnost využití selekce příznaků, je však možné, že je již součástí použitých implementovaných klasifikátorů
třetích stran.

8. Využitelnost výsledků
 Za hlavní výsledek práce považuji provedené experimenty, které dávají přehled o efektivitě zmíněných metod a

mohou sloužit jako základ pro další bádání.
9. Otázky k obhajobě
 1. Zahrnuje Vaše implementace POS tagging a selekci příznaků?
10. Souhrnné hodnocení 84 b. velmi dobře (B)
 Pan Martin Sychra prostudoval a řádně zdokumentoval velké množství metod souvisejících s analýzou

sentimentu v textu a vytvořil funkční experimentální aplikaci umožňující testovat tyto metody na různých datových
sadách. Rovněž provedl a dobře zdokumentoval experimentální vyhodnocení techto metod. Celkově proto
hodnotím jeho práci jako velmi dobrou.

 

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