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Popis práce

Cílem práce bylo vytvoření návrhu a následná implementace obecného rozhraní (API) pro ovládání robota 
pomocí přirozeného jazyka. Po úvodní kapitole, která podrobněji definuje úlohu, následuje kapitola s 
přehledem podobně zaměřených projektů. Třetí kapitola se věnuje konkrétnímu robotu (Nebeztag:tag), na 
kterém je navržené a implementované rozhraní otestováno. Tato kapitola také podrobně popisuje 
komunikační rozhraní robota, které se využívá k jeho ovládání. Čtvrtá kapitola popisuje obecný návrh 
rozhraní pro ovládání robota a její několika vrstvou architekturu, včetně technologií použitých pro 
porozumění přirozeného jazyka a generování promluv. Pátá kapitola popisuje použité technologie v rámci 
implementace rozhraní. Šestá kapitola dokumentuje vlastní implementaci rozhraní na softwarové úrovni. 
Poslední kapitola shrnuje hlavní výsledky práce a další možnosti vývoje vytvořeného rozhraní.

Včetně literatury a všech příloh má práce 109 stran. Práce je psána v češtině. Součástí práce je přiložené CD 
se zdrojovými kódy.

Hodnocení

Odborná úroveň práce je podle mého názoru na výborné úrovni. Práce popisuje velmi zajímavou 
implementaci zpracování přirozeného jazyka a jeho použít k ovládání robota, v tomto případě Nebeztag:tag. 
Zároveň tato práce implementuje modul generovaní promluvy a integruje nástroj na syntézu řeči tak, aby 
ovládání robota bylo maximálně přirozené.

Velkým přínosem této práce je podrobné zdokumentování a ověření komunikačního rozhraní použitého 
robota. Vzhledem k tomu, že toto rozhraní bylo původně uzavřené a tudíž neumožňovalo volné využití 
robota nezávisle na výrobci, tak je tento popis velmi významným výsledkem, který přispěje k budoucímu 
využití tohoto robota v rámci výuky. 

Práce je přehledně strukturovaná. Je psána v čtivou češtinou a počet prohřešků proti češtině a překlepů  je 
úměrný rozsahu práce. 

Závěr

Bartlomiej Etenkowski ve své diplomové práci vytvořil zajímavé rozhraní pro ovládání robota a toto 
rozhraní dobře zdokumentoval. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze, 17. ledna 2012
Filip Jurčíček
Ústav formální a aplikované lingvistiky
MFF UK, Praha 


