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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

Práce představuje implementaci generátoru popisů počítačů založeného na šablonách – cílem je z pa-
rametrů počítačové sestavy nebo notebooku (model CPU, velikost RAM atd.) vytvořit koherentní po-
pis podobný tomu, který najdou zákazníci v internetových obchodech. Autor porovnává dva přístupy –
zcela manuální tvorbu šablon a automatickou extrakci šablon z existujících popisů počítačů získaných
z webu. Práce obsahuje krom samotného popisu implementace i základní vyhodnocení přístupu: gene-
rování s ručně vytvořenými šablonami dochází k repetitivním textům, které ale spolehlivě prezentují
vstupní data, zatímco automaticky extrahované šablony jsou variabilnější, ale mají tendenci obsahovat
informace „halucinované“ (nepodložené vstupními daty). Autor navrhuje i několik možností, jak tento
problém řešit.

Obtížnost zadání i rozsah řešení považuji za adekvátní pro bakalářskou práci, zadání bylo v práci
jednoznačně splněno.
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

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

Práce je psaná velmi dobře srozumitelným jazykem na dobré formální úrovni. Některé obraty by
jistě bylo možné stylisticky vylepšit (řetězení vztažných vět, opakování výraziva), ale jedná se spíše o
drobné detaily. Z hlediska gramatiky je úroveň práce výborná, chyb je naprosté minimum a jedná se
výhradně o drobné nedostatky v interpunkci.

Rozdělení textu do kapitol považuji za velmi dobře rozvržené, jednotlivé oddíly jsou logicky seřa-
zeny a vhodně na sebe navazují. K textu mám jen drobné výhrady:

• Úrovní číslování sekcí je zbytečně moc, dvě až tři by stačily (s případnými nečíslovanými pod-
nadpisy nebo odrážkovými seznamy; ostatně je tak řešená sekce 4.2).

• Některé poznatky jsou těžko stravitelné bez příkladů. Autor sice příkladů užívá celkem často,
ale neškodilo by jich i víc (např. k chybějícím informacím v sekci 3.2 a 5.2). Čtení by usnadnilo
i číslování příkladů (autor na pár místech odkazuje na „příklad v předchozím odstavci“ a odkaz
není zcela jednoznačný).

• Některé důležité informace jsem se dozvěděl spíš mimochodem a bylo by dobré je zmínit expli-
citně:

– v sekci 2.1.1.1, co je to delexikalizace (v sekci 4.2 se s tímto termínem bez dalšího operuje,
ale není přímo vysvětlen),

– v sekci 4.1, že autor šablony napsal vlastnoručně,

– v sekci 4.1, jak probíhá doplňování slov do šablon (to je lépe vysvětleno až v sekci 4.2, ač
v principu probíhá stejně),

– v sekci 4.2, že tagger nepracuje s hodnotami ze vstupních dat a čistě hledá v textu vzorce
odpovídající různým typům atributů.

• Některé termíny nejsou úplně ideálně zvolené: Extrakci šablon z existujících textů bych neří-
kal vyloženě „generování“ – nejedná se o produkci nových textů. BLEU není algoritmus, ale
metrika/skóre (je popsatelné pár rovnicemi).

Přehled existujících přístupů ke generování textu ve 2. kapitole je relativně stručný a nezahrnuje
úplně nejnovější přístupy (architekturu Transformer, předtrénované jazykové modely), ale rozsah je
adekvátní pro bakalářskou práci a dobře přibližuje kontext zvolené implementace.

Evaluaci generátoru v 5. kapitole považuji za zdařilou, zejména chybovou analýzu na výstupu gene-
rátoru s použitím extrahovaných šablon. Je ale důležité, že autor svůj přístup hodnotí manuálně; BLEU
skóre totiž má velmi omezenou výpovědní hodnotu a obecně není spolehlivé při odhalování „halucino-
vaných“ výstupů. Pokud navíc v jednom případě šablony pocházejí ze stejného zdroje jako referenční
texty pro vyhodnocení, je očekávatelné, že tento přístup dosáhne vyššího skóre. Bylo by dobré kromě
celkového skóre znát i brevity penalty. Vzhledem k tomu, že ručně psané šablony vedou k produkci
výrazně kratších textů, je možné, že brevity penalty je zde výrazně vyšší a způsobuje celkově nižší
skóre?

Programátorská dokumentace je spíše stručnější, než bych očekával, popisuje jen formát dat a hlavní
metody každé z komponent. Uživatelská dokumentace adekvátně popisuje spuštění, vstupy a výstupy.
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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

Návrh i implementace je na úrovni odpovídající bakalářské práci – celkový design je vhodně zvo-
lený. Implementace má své limity, jsou ale akceptovatelné – následující výhrady je třeba proto brát
spíš jako návrhy na zlepšení:

• Pro kombinování ručně psaných šablon by skutečně bylo dobré zavést nějaká pravidla, aby ne-
musela být kombinovatelná každá varianta s každou. To by jistě výrazně pomohlo variabilitě
výstupů.

• Tagger pro extrakci šablon nepoužívá na identifikaci hodnot vstupní data, což by mu částečně
usnadnilo práci (např. pro nalezení názvu modelu). Pravděpodobně to ale nemá velký vliv na
celkovou úspěšnost extrakce šablon.

• Dva porovnávané přístupy (ruční a extrahované šablony) nejsou dobře provázané. Implementace
jsou úplně oddělené, i když minimálně v prvním kroku (HTML parser) se z velké části překrý-
vají (a kód je částečně překopírován). Každý z přístupů v dalších krocích (extrakce, generátor)
používá jinak dlouhé šablony (ručně psané šablony jsou krátké fráze, extrakce probíhá na úrovni
celých vět). Šablony získané oběma způsoby tím pádem nelze kombinovat. Lepší řešení by bylo
mít jednu implementaci HTML parseru i generátoru a při generování např. nejprve z frází složit
věty, je-li to třeba, a do celých vět pak doplnit hodnoty.

• Pořadí informací ve vygenerovaném textu je stále stejné. Autor toto sice komentuje a dobře
poznamenává, že text by měl začínat nejdůležitějšími informacemi, ale ve zbytku textu by jistě
bylo vhodné mít více variability.

U provedení evaluace si nejsem jistý, zda byly texty použité jako referenční pro výpočet BLEU skóre
vyňaty z procesu extrakce šablon (autor toto nezmiňuje). Pokud by tomu tak nebylo, systém založený
na extrakci šablon by získal neférovou výhodu. Vzhledem k obecně nízké výpovědní hodnotě BLEU
skóre a přítomnosti manuálního vyhodnocení však nejde o zásadní problém.

Kód by možná zasloužil ještě o něco více komentářů, zejména těch dokumentačních, ale obecně je
docela přehledný. Programy jdou přeložit a běží zcela bez problémů.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum: 3. 9. 2020 Podpis
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