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Práce  se  zabývá  využitím  algoritmu  pro  přibližné  počítání  četností  (lossy  counting)  k extrakci 
frázových tabulek pro strojový překlad. Je psána anglicky a je rozdělena do sedmi kapitol. 

Po  úvodu  následuje  ve  druhé  kapitole  teoretický  přehled  frázového  statistického  strojového 
překladu, popis frázové tabulky a přehled existujících technik jejího filtrování. Ve třetí kapitole se 
autor věnuje samotnému algoritmu lossy counting a jeho využití pro extrakci frázových tabulek. 
Přitom zavádí a formálně odvozuje alternativní parametrizaci algoritmu, která se snáze interpretuje 
(avšak vyžaduje znát  velikost  vstupních dat  předem),  a  také podává důkaz tvrzení,  jež  zesiluje 
záruky na chybovost výstupu algoritmu. Matematické definice a odvození v celé této teoretické 
části práce jsou formulovány velmi precizně a srozumitelně.

Čtvrtá kapitola popisuje program eppex, který implementuje popsaný algoritmus lossy counting, a 
kterým lze nahradit současné nástroje k extrakci a skórování frázových tabulek v překladači Moses 
(některé novější funkce těchto nástrojů sice v eppexu chybí, ale to je drobný nedostatek, který autor 
navíc sám přiznává). Autor klade důraz na efektivitu programu: popisuje nejprve některé obecné 
techniky  pro  tvorbu efektivního  kódu v  jazyce  C++,  následně uvádí  jejich  využití  v  eppexu a 
zvolené postupy dobře zdůvodňuje.

V páté kapitole autor podává úvod k experimentům. Popisuje srovnávané metody, použitá data a 
parametry překladových systémů. Autor systematicky provedl velké množství experimentů. V šesté 
kapitole  získané  výsledky  pečlivě  analyzuje  a  přesvědčivě  dokládá  kvalitu  implementovaného 
nástroje:  rychlost,  nenáročnost  na  diskový  prostor  i  množství  operační  paměti,  především  ale 
výrazné  snížení  velikosti  frázových  tabulek  při  zachování  (nebo  dokonce  mírném  zlepšení) 
výsledné kvality překladu. Díky těmto charakteristikám je eppex cenným příspěvkem pro výzkum 
strojového překladu i jeho nasazení v praxi.

Závěrečná kapitola obsahuje kromě souhrnu také zajímavé podněty pro budoucí rozšíření. Práce 
obsahuje 4 přílohy: návody k instalaci a použití eppexu, souhrnné tabulky s výsledky experimentů a 
obsah přiloženého CD.

Zdrojový  kód  eppexu  je  přehledný  a  je  dobře  strukturován,  což  oceňuji  obzvlášť  vzhledem 
k množství  optimalizací,  které  obsahuje.  Nástroj  bylo  velmi  snadné  zkompilovat  a  vyzkoušet. 
Součástí práce je také skript Benchie, který autor vyvinul k měření výpočetních nároků.

Formálně  je  práce  kvalitně  zpracována a  rozsahem plně  odpovídá  požadavkům na diplomovou 
práci. Rovněž po jazykové stránce je na vysoké úrovni. Zadání práce je splněno bezvýhradně. Práci 
jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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