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Disertační práce Martina Popela je zaměřená na v rámci počítačového zpracování přirozeného 
jazyka (NLP) prominentní úlohu – strojový překlad. S ohledem na ohromnou atraktivity tématu 
bylo od začátku na místě počítat s konkurencí různých přístupů a již v době volby tématu práce 
mohla sázka na transfer přes lingvisticky interpretabilní mezireprezentaci působit – zejména oproti 
tehdy standardnějším frázovým modelům – poněkud exoticky. Nicméně vývoj šel ještě jinudy, 
v NLP nastala doslova změna paradigmatu a strojový překlad byl stejně jako řada dalších 
poddisciplín NLP opanován neuronovými sítěmi.

Hodnocení zde tedy zahájím bodem, který je podle mého názoru nejpodstatnější: Martinovi se 
podařilo v poměrně krátké době změnu paradigmatu absorbovat a s využitím zcela nových 
softwarových systémů implementujících neuronové sequence-to-sequence modely dosáhnout pro 
jazykový pár angličtina-čeština špičkových experimentálních výsledků.

Z aktuálního pohledu asi nejpodstatnější přínosy práce leží v naprosto jiných oblastech, než o 
kterých jsme diskutovali v prvních několika letech Martinova studia. V zásadě jde o (někdy 
poměrně překvapivá) zjištění zcela nelingvistické povahy, například o optimální nastavení 
hyperparametrů jako je velikost jednotlivých dávek trénovacích dat při distribuci výpočtu na 
grafických procesorech, nebo o nalezení synergií při specifické kombinace technik backtranslation 
a checkpoint averaging. (V závorce by zde bylo možné diskutovat o tom, jestli Martin nenarazil na 
zlatou žílu a zda podrobnější zkoumání dynamických charakteristik metod hlubokého strojového 
učení nemá potenciál stát se tématem s obecnějším přesahem, ale to je zatím spekulativní otázka).

Výše uvedené „v prvních několika letech“ je eufemismus pro zhruba tři čtvrtiny délky Martinova 
doktorského studia, které jsou nakonec reprezentovány jen jednou ze tří hlavních kapitol disertace, 
a dále prázdným řetězcem, který odráží Martinem nikdy nesepsané kapitoly o dlouhé řadě dílčích 
experimentů, jež nevedly (z hlediska Martinových měřítek) k pozitivním výsledkům. Na druhou 
stranu změnu paradigmatu si člověk nenaplánuje, ale když už nastane, štěstí přeje připraveným. 
K dosažení aktuálních špičkových výsledků podle mého názoru přispěla i Martinova nabytá hbitost 
při práci s jazykovými daty (mj. je spoluautorem největšího anglicko-českého paralelního korpusu 
CzEng nebo kolekce Universal Dependencies), cit pro strojové učení (který si zdokonalil mj. v 
experimentech se systémem VowpalWabbit) nebo hluboký vhled do problematiky vyhodnocování 
kvality strojového překladu (který si vybrousil v mnoha předcházejících ročnících soutěží ve 
strojovém překladu). 

Se zmíněnou zdrženlivostí, pokud šlo o sepisování disertace, naopak kontrastuje Martinova 
intenzivní publikační činnost. Je autorem nebo spoluautorem zhruba tří desítek konferenčních nebo 
workshopových článků a několika časopisových článků. Ještě pozoruhodnější jsou celkové citační 
ohlasy těchto prací, dokonce mám za to, že v hodnotě h-index k okamžiku obhajoby jde mezi 
dosavadními doktorandy našeho oboru o rekordní hodnotu.



Co se týká formální podoby disertace, domnívám se, že text je zpracován velmi pečlivě a splňuje 
všechny náležitosti kvalitní disertační práce.

Před závěrečným hodnocením si ještě dovolím zmínit, že Martin byl během studia zapojen i do řady 
dalších činností školicího pracoviště: mimo jiné se podílel na výuce několika předmětů, vedl 
bakalářské práce, byl členem týmů několika mezinárodních i národních projektů, dlouhou dobu 
zajišťoval technickou stránku vydávání časopisu PBML.

Závěr: jsem přesvědčen, že předložená disertační práce je vynikajícím vědeckým příspěvkem 
k tématu strojového překladu, a doporučuji ji k obhajobě.
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