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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Autor naimplementoval desktopovou aplikaci určenou k experimentování s word2vecem. V
souladu se zadáním práce, aplikace nahrazuje jednotlivá slova ve větě. Bohužel se ale míjí s jejím
cílem - zadáním úlohy je “parafrázovat text tak, aby přibližně významově odpovídal původnímu
textu, ale používal moderní, nebiblické výrazy”. Jak nahrazení každého slova délky alespoň 4
znaky za slovo s nejvyšší kosinovou podobností odpovídá modernizaci textu není v práci nijak
zdůvodněno a autor opomíjí i sdělit, že nejbližší vektory v prostoru slovních embeddingů často
nejsou synonyma (ale např. antonyma/kohyponyma). A to i přesto, že seznam doporučené lite-
ratury obsahuje Leeuwenberg et al. (2016), kteří již v abstraktu uvádí, že kosinová podobnost je
špatným ukazatelem synonymity a místo ní navrhují vlastní míru podobnosti - relativní kosinovu
podobnost. Výsledné věty tak mají k parafrázím značně daleko, ačkoli je tak autor označuje.

K původnímu cílu modernizovat Bibli autor navíc přibírá další cíle - opačný směr (pobibličťo-
vání textu) a další posuny ve stylu textu (lékařský, právnický). Bohužel velké množství modelů,
malé množství dat a nedostatečná analýza jsou na úkor kvality celé práce. Mezi hlavní nedostatky
práce považuji kvalitu textu a algoritmus samotný, oboje odpovídá spíše “prvnímu pokusu” než
finálnímu produktu. Nejsilnější stránkou je potom samotný kód, který je přehledný a zajímavá
část práce, která se věnuje bibli.

Bohužel odstavec (str. 14) “Při menších modelech stačila velikost kontextu 5, neboť dál už
byla spíše náhodná slova. I pro větší modely se často stane, že se vhodné slovo najde do prvních
třech nejbližších. Blízkost slov se měří pomocí kosinové podobnosti...” vyvolává dojem, že autor
si plete velikost kontextového okna s nejbližšími vektory a to spolu s dalšími silně nepřesnými
formulacemi (“Word2vec ... využívá tzv. word embeddings (vnoření slov), tzn. převod slova na
vektor.”) či chybnými rovnicemi u slovních analogii působí, jako kdyby autor vůbec nerozuměl
tomu, co je to word2vec a jak funguje.

Výsledky nejsou reprodukovatelné – u trénovacích dat nejsou uvedeny jejich zdroje, nebo
jsou často popsány vágně (“model je poskládat z některých článků na medik.wiki ”, “model je
poskládán z občanského zákoníka, několika dokumentů a ústavy”, “model obsahuje cca 50x biblické
překlady”).

Díky chybějící analýze nemám po přečtění práce jasno, zda zvolená metoda funguje či ne.
Jen velmi silný pocit, že rozhodně ne jako modernizace biblického textu. Respektive, nelze než
souhlasit s autorovým diplomatickým závěrem, že “práce přinesla zajímavé výsledky”.



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Co se týče jazykové úpravy text se zdá být napsán značně narychlo. Obsahuje překlepy (“parah-
prase”, “dikatritiku”, “možní”, ...), chybně pojmenované entity (“Torronto Mapple Leaves”), části
bez diakritiky, chyby ve formátování včetně nekonzistentního formátování tabulek. U obrázků
stažených z internetu je ponechání původních slov v angličtině pochopitelné, nicméně alespoň
tabulku, která popisuje české morfologické značení snad autor mohl přeložit (nebo stáhnout
odjinud česky).

Chybí citace a odkazy a to dokonce i pro použité nástroje (MorphoDiTa) a data (OpenSubtit-
les, JW300) i pro další nijak nevysvětlená tvrzení (např. “CBOW lépe funguje pro frekventovaná
slova”). Chybí odkazy na použité knihovny. Ačkoli úpravy stylu vět (včetně modernizace Bible)
nejsou nic nového, chybí jakákoli rešerše a odkazy na relevantní literaturu. Seznam literatury by
si zasloužil sjednotit styl - některé reference začínají příjmením, jiné jménem, jiné iniciálou.

Jazyková úroveň je velmi vzdálená vědeckému textu, text je psán značně neformálně (“provádí
nějakou analýzu věty”,“budu teda vycházet”) a obsahuje i poněkuď zvláštní formulace (“Sem tam
se vyskytně stránka napsaná slovenským studentem, ale v datech jsem na ni zatím nenarazil ” i
věty, které zcela nedávají smysl patrně proto, že autor již neměl čas si práci po sobě přečíst.

Algoritmus samotný by si zasloužil přehlednější prezentaci, nicméně díky své jednoduchosti je
dobře pochopitelný.

Analýzu výsledků postrádám, resp. je řešena čistě “okometricky” - autor pro každý z modelů
vygeneruje parafrázi a na jejím základě glosuje kvalitu modelu těžko interpretovatelnými ko-
mentáři (“parafráze jsou biblicky jakž takž věrné”, “model je konzistentní”). Jakákoli byť základní
statistika neexistuje - očekávala bych alespoň průměrný počet nahrazení slov ve větě, nejfrek-
ventovanější slovní záměny a ideálně i vybrat nejakou menší podmnožinu vět a tu zanalyzovat -
kolik substitucí bylo správných, kolik vzniklo dobrých větných parafrází a nejčastější typy chyb,
ke kterým dochází.

Ideálně by kvalitu parafrází měl hodnotit i někdo jiný než autor, který se k jejich kvalitě zdá
velmi benevolentní - když se věta (str. 30) změní z “pět loket na délku, pět loket na šířku a tři
lokte na výšku” na “pět palců na hloubku, pět palců na délku a tři pruty na váh”, hodnotí to
“tato parafráze zachovává rozměry a celkově nepřidává nic nepatřičného”. To ale není pravda -
nezachovává rozměry (loket je zcela odlišná jednotka než palec) a přidává nepatřičnosti! Autorovi
doporučuji si znova přečíst vlastní definici parafrázování v Kapitole 1, kde mluví o “stejné či
případně co nejbližší výpovědní hodnotě”.

Samotné názvy modelů jsou nekonzistentní, což očividně mate i autora samotného, když na
straně 30 chválí výstup neexistujícího modelu BibleATitulky_100_5_5.

Jednotlivé moduly programu i uživatelská dokumentace jsou v práci detailně popsány, jediné
co mi v uživatelské dokumentaci chybělo je návod, jak program spustit/zkompilovat i na Linuxu,
což se mi bohužel nepodařilo.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Algoritmus samotný je velmi jednoduchý, což by ničemu nevadilo, využívá dvou knihoven
stažených z GitHubu, hlavní autorův přínos je vytvoření GUI pro jednoduché použití programu.
Program sám mi fungoval dobře ve Windows, na ostatních platformách se mi ho nepodařilo
zprovoznit.

Bohužel použité knihovny pro word2vec nejsou šťastně vybrané - trénování modelů na větších
datech a generování “parafrází” pomocí velkých modelů je příliš pomalé (i 7 minut na jednu
větu), než aby bylo reálně použitelné. Tento problém by byl jednodušše eliminovatelný použitím
kvalitnější knihovny jako je fasttext (který je i v doporučené literatuře), nebo gensim, který má
velmi rychlé vyhledávání díky kNN aproximaci.

Problematická je i část práce, která se věnuje ladění hyperparametrů modelů. Standardně se
používá word2vecovský vektor o cca 300 dimenzích. Zde je maximální velikost 100 a dokonce
se zmenšuje až na 20. Důvodem této optimalizace je opět dlouhý výpočetní čas. Vetšina hyper-
parametrů se neladí vůbec a jsou natvrdo stanovené v programu a v práci samotné není jejich
hodnota ani zmíněna.

Naopak chválím použití MorphoDiTy, která by ale mohla být využita i více - například pro
tokenizaci místo vlastní heuristiky, lemmatizaci korpusu pro word2vec (aby se vyhnul pofiderní
heuristice zaměňování slov začínající na “ne” pouze mezi sebou), nebo k identifikaci významo-
vých slov (tvrzení “většina podstatných jmen má v češtině alespoň 4 znaky” v situaci, kdy díky
MorphoDiTě slovní druh je již znám, je poněkuď absurdní). Možnost této poslední aplikace autor
sám zmiňuje, ale neimplementuje, protože se mu výsledky zdají již “dostatečně zajímavé”.

Uživatelské rozhraní samotné obsahuje chyby, kterých si autor dle mého názoru musel všimnout
a pouze je ignoroval. Modul pro in-line parafrázováni obsahuje 1x“výstup” a 4x“výtup”, nápověda
obsahuje nesmyslnou větu i možnost, která v programu reálně chybí.

Kód je okomentován spíše stručněji, nicméně vzhledem k většímu počtu menších souborů,
které jsou dobře čitelné, to nijak nevadí. Testování je dost základní - pouze vlastní tokenizace,
tvorba adresářů a MorphoDiTy. U MorphoDity se překvapivě testuje pouze její funkčnost - test,
který zkoumá správné nahrazování slov ve větě je zakomentovaný. Test je také špatně čitelný -
obsahuje proměnnou o 350,000 znacích, která se dále vůbec nepoužívá.

Celkové hodnocení Neprospěl
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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