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Popis práce

     Cílem předložené práce bylo shromáždit textová data o velikosti alespoň deset miliónů slov pro 
velké množství jazyků. Po úvodní kapitole, která podrobněji definuje úlohu, následuje kapitola 
s přehledem podobně zaměřených projektů. Třetí kapitola popisuje jednotlivé komponenty systému, 
které diplomant implementoval, například skripty pro získání metadat k jednotlivým jazykům, 
rozpoznávání jazyků, detekci duplicit a distribuci výpočtu. Čtvrtá kapitola dokumentuje hlavní výstup 
práce: menší korpus z článků Wikipedie a velký korpus (10 miliónů slov pro 97 jazyků) obsahující 
části textů stažených z WWW. První korpus slouží zejména jako zdroj referenčních dat, díky srovnání 
několika základních statistických veličin obou korpusů jsou pak odhalována problematická místa. 
Závěrečná kapitola shrnuje hlavní vlastnosti shromážděných dat. 

     Včetně seznamu literatury a příloh má práce 90 stran. Práce je psána anglicky. Součástí práce je 
přiložený DVD se zdrojovými kódy a vytvořenými korpusy.

Hodnocení

     Na předložené práci bylo pravděpodobně nejtěžší vypořádat se se všudypřítomnou nespolehlivostí 
zdrojů. Jde například o nestabilitu (a nejrůznější, někdy nečekaná omezení) dostupných výpočetních 
prostředků ve studentské počítačové laboratoři, vzájemný rozpor mezi různými zdroji „metadat“ pro 
jednotlivé jazyky, nespolehlivost některých použitých knihoven a zejména velice proměnlivou kvalitu 
získaného textového materiálu. Kvůli velkému počtu jazyků se problémy objevovaly i v dílčích 
úlohách, které jsou pro menší množství nejvíce používaných jazyků považovány za dobře zvládnuté – 
překvapivý byl mimo jiné prudký pokles úspěšnosti rozpoznávače jazyků v okamžiku, kdy se počet 
rozpoznávaných jazyků přiblížil stovce.

     Diplomant ke všem překážkám přistupoval iniciativně a samostatně. Vždy se snažil důkladně se 
seznámit s publikovanými postupy a testovat a pragmaticky srovnávat několik alternativních řešení.

     Výsledný korpus je podle mého názoru unikátním a velmi cenným zdrojem dat, který našemu 
pracovišti umožní provádět dříve nerealizovatelné multilinguálně zaměřené experimenty.

     Práce je přehledně strukturovaná. Je psána srozumitelnou angličtinou, nicméně i ve finální verzi 
textu zůstalo nemálo jazykových a typografických prohřešků. To, že práce byla dokončovaná v časové 
tísni, se odrazilo také v nedostatečném vysvětlení některých pasáží  nebo v tom, že některé odhalené 
implementační chyby již nebylo možné z důvodu značné časové náročnosti výpočtu napravit.

Závěr

     Martin Majliš ve své diplomové práci vytvořil výjimečný zdroj jazykových dat a svůj postup dobře 
zdokumentoval. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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