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Hlavním cílem práce bylo vytvoření nástroje pro kontrolu ručních překladů vytvořených 
za pomoci tak zvaných překladových pamětí. Návrh a implementace toho nástroje měla být 
založena na teoretickém rozboru problematiky (rozbor existujících řešení a jejich nedostatků, 
hlavní problémy při použití překladových pamětí, časté chyby překladatelů, atp.). 

Teoretická část práce je zajímavá a přináší mnoho užitečných poznatků získaných nejen 
z dostupné literatury ale i z osobních konzultací se skutečnými překladateli. Následující návrh 
a implementace aplikace jsou založeny na zmíněných poznatcích. Výsledná aplikace je plně 
funkční a nabízí přímočaré řešení zjištěných problémů a požadavků. Zároveň je aplikace 
vysoce modulární a je navržena tak, aby byla snadno rozšiřitelná. Použitelnost aplikace 
student otestoval ve dvou experimentech a ukázal, jaký přínos s sebou použití této aplikace 
nese. K dispozici je též shrnutí zkušeností s touto aplikací od jejího prvního uživatele – 
překladatele. 

Hlavní nedostatky práce se z mého pohledu vesměs týkají implementace a její dokumentace. 
V práci se čtenář bez problémů dozví, jak je aplikace navržena po funkční stránce. Ale o tom, 
jak je popsaná funkcionalita implementovaná, nenajdeme v podstatě ani zmínku (krom 
informace o použití jazyků C a PHP). Hodil by se například diagram komponent a modulů, 
jejich komunikace, atp. 
Věcné připomínky: 

jazyk C: Je jazyk C skutečně vhodný pro tuto úlohu? 
anglická morfologie: V textu chybí popis implementace anglické morfologie (podpora pouze 
pravidelných tvarů slov). 
rychlost české morfologie: Str. 34: „Analýza je pomalá.“ To by chtělo vysvětlit. Rychlost 
morfologické analýzy obecně se obvykle pohybuje mezi desítkami a stovkami slov za sekundu. 
Je to skutečně nedostatečné? 
volání sytému Morfo z modulu MORPHER je neefektivní: Pro každé slovo jsou ze systému 
MORPHER spuštěny dva nové systémové procesy. Bylo by příliš složité nalinkovat knihovny 
Morfo přímo z aplikace? Případně místo PHP použít Perl, ze kterého se Morfo dá efektivně 
volat? 
pravidla se nezapisují v XML: Str. 38: „Soubor pravidel používá syntax podobnou XML.“ To 
je myslím v dnešní době škoda. XML je standardní formát, podporovaný spoustou vynikajících 
nástrojů (parsery, validátory, editory, transformátory). Je možné předepsat datové schéma, které 
bude hlídat syntaxi. Aplikace ACT uživateli neposkytne žádnou chybovou hlášku upozorňující 
na chybu v souboru pravidel. 

Text práce je spíš kratší, zajímavý, ale problém není nově analyzován, student neprovedl 
žádné nové experimenty nebo evaluaci existujících nástrojů. Vlastní řešení se nezdá být ničím 
pozoruhodné nebo neobyčejné. Hlavní přínos práce vidím v analýze problému, návrhu a 
implementaci jednoduchého, přímočarého a funkčního řešení a ve vyhodnocení použitelnosti 
toho řešení. Práci doporučuji k obhajobě, přestože se dle mého názoru blíží spíš ke spodní 
hranici obhájitelných prací.  

Jan Dědek 

Datum: 14.1.2011  Podpis: 


