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Popis práce

Cílem předložené diplomové práce bylo vyvinout systém, který s využitím metod hlubokého 
strojového učení rozpozná výskyty pojmenovaných entit v textu a současně pro ně nalezne 
odpovídající záznam ve Wikipedii.

Práce je členěna na čtyři kapitoly. V první kapitole je popsána úloha Named Entity Linking, 
což je úloha zavedená v oblasti Natural Language Processing. Stručně jsou zopakovány 
základy umělých neuronových sítí a vektorových reprezentací slov. Dále jsou představeny 
vybrané datové kolekce existující pro danou úlohu a standardně používané evaluační 
meteriky. V závěru kapitoly je podán přehled dříve publikovaných metod pro rozpoznávání 
výskytů pojmenovaných entit a jejich napojování na znalostní báze.

Druhá a třetí kapitola představují autorův vlastní přínos. Druhá kapitola popisuje jím 
implementovaný experimentální systém, ve kterém jsou uvnitř zadaného dokumentu pro 
různě dlouhé souvislé sekvence slov hledány odpovídající entity. Nejvhodnější entity jsou 
vybírány na základě skóre postaveného na podobnosti mezi různými verzemi vektorových 
reprezentací oněch sekvencí s vektorovými reprezentacemi pojmenovaných entit z Wikipedie.

Třetí kapitola vyhodnocuje úspěšnost systému (a několika jeho modifikací), porovnává je 
s dříve publikovanými výsledky a naznačuje možné směry dalších zlepšení.

Práci uzavírá kapitola Conclusion se shrnutím výsledku, následuje seznam použité literatury 
a krátká příloha s dalším vyhodnocením. Práce je psána anglicky, celkem má 50 stran. K práci 
není přiložen další materiál, nicméně vyvinuté zdrojové kódy a stručná dokumentace jsou 
čtenářům k dispozici na serveru GitHub.

Hodnocení

Práce je strukturována přehledně. Autor usiluje o precizní formulace. Jeho styl je celkově 
velmi hutný a stručný. Pokud mohu soudit, autorova angličtina je po gramatické stránce zcela 
bezproblémová, jazykové chyby se objevují jen raritně, například výjimečně chyba ve shodě 
podmětu a přísudku, občas chyba v přebývající nebo chybějící interpunkci, systematicky se 
opakuje snad jen nadbytečná čárka před that (a to jak ve významu podřadicí spojky, tak 
vztažného zájmena). Domnívám se, že termín „generic“ je v kontextu koreference v literatuře 
zaveden v poněkud specifičtějším významu, než jak je použit na str. 22.

I po formální stránce je text zpracován kvalitně. Na ne zcela dokonalou znalost sazby 
v systému LaTeX  by mohla odkazovat snad jen chyba v sazbě zamýšlených špičatých 
závorek na str. 11, pravděpodobně chybějící dvojité závorky v některých bibtexových 



položkách, jež vedou k nežádoucímu zmenšení počátečních písmen v názvech citovaných 
prací, např. wikipedia na str. 39 nebo page rank na str. 41 (Page je jméno autora), nebo 
nevyřešené přetečení řádku na str. 40. Několik málo citovaných položek je zjevně 
nekompletních, pro případ budoucích publikací bych doporučoval důsledněji sledovat 
všechna varování vydaná při kompilaci.

Nyní k obsahu. Od prvních odstavců je zřejmé, že autor se dobře orientuje v dané 
problematice a má solidní rozhled v související literatuře i v současných „deeplearningových“ 
technologiích používaných v NLP. Autor představuje několik modifikací svého systému 
a jednotlivé varianty (a v rámci možností i jednotlivé podúlohy) samostatně vyhodnocuje. 
Technická rozhodnutí jako celková archiktura systému a volba hodnot hyperparametrů jsou 
dostatečně zdokumentovaná.

Za jednoznačně nejdůležitější úspěch ovšem považuji skutečnost, že v jedné ze sledovaných 
metrik (NEL weak matching, kde není vyžadováno stoprocetně správné vymezení entity 
v tokenech vstupního textu) autor poráží dosavadní „state-of-the-art“.

Pokud bych měl práci něco vytknout, byla by to především ona již zmíněná stručnost, a to 
i pokud budu počítat uživatelskou dokumentaci na GitHubu za neoficiální součást textu. 
Jakkoli lze Named Entity Linking považovat za relativně dobře etablovanou úlohu, v úvodních 
pasážích by podle mého názoru bylo na místě více ilustrovat problematické aspekty 
a okrajové případy takové anotace (vybízí k tomu i nízká mezianotátorská shoda citovaná na 
str. 12). Analogicky také postrádám kvalitativní chybovou analýzu generovaných predikcí: 
v zásadě netušíme, jakého charakteru jsou zbývající chyby. Za potenciálně užitečné bych 
rovněž považoval použít některé běžné diagnostické postupy ze strojového učení, například 
podívat se na vzah mezi úspěšností a velikostí trénovacích dat.

Otázka k obhajobě

Vyskytují se ve vstupních datech vnořené pojmenované entity? (Mám na mysli nested ve 
smyslu např. Katiyar, A., & Cardie, C. (2018). Nested named entity recognition revisited. In 
Proceedings of NAACL/HLT 2018). Pokud ano, dovede je předložený model predikovat? 
Jsou v nějakém smyslu obtížnější na rozpoznání a desambiguaci než nevnořené entity?

Závěr

Předloženou práci považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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