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Diplomová práce Česlava Przywary má za cíl použít obecný algoritmus přibližného počítání 
výskytů k získání frázové tabulky pro strojový překlad (MT). Počítání výskytů slov a sousloví 
v korpusu je z konceptuálního hlediska velmi jednoduchá záležitost, zajímavou se stává až 
s velkým rozsahem dat a snahou o malou výpočetní náročnost. V praxi se dosud používalo 
triviální  třídění  ve  vnější  paměti,  které  sice  minimalizuje  paměťové  nároky,  ale  je  velmi 
pomalé.  Opačný  extrém,  počítat  ve  vnitřní  paměti,  pro  velké  korpusy  a  běžné  počítače 
nepřipadá v úvahu. Z hlediska kvality strojového překladu přitom ani nemusí být nutné znát 
počty výskytů přesně,  ostatně  již  v  minulosti  byl  algoritmus  přibližného  počítání  úspěšně 
nasazen na jinou podúlohu MT, a sice přípravu jazykového modelu. Diplomová práce měla 
ověřit, že stejného přístupu je možné použít i pro překladový model, aniž by se snížila kvalita 
překladu.

Česlavova  diplomová  práce  plní  zadání  beze  zbytku.  Implementované  řešení  je  plně 
integrováno  do  standardní  kaskády  nástrojů  pro  strojový  překlad  v  balíku  Moses. 
Experimenty na rozsáhlých česko-anglických a ještě větších anglicko-francouzských datech 
(1  miliarda  slov)  pak  dokládají  zkrácení  doby  extrakce  nejméně  na  polovinu,  a  to  při 
zachování kvality překladu a rozumných nárocích na dostupnou paměť. Česlav ke známému 
algoritmu doplnil nový, srozumitelnější, způsob nastavení prahů pro filtraci, a ověřil, že fráze 
různých  délek  se  vyplatí  filtrovat  různou  měrou:  jednoslovné  fráze  je  vhodné  zachovat 
všechny.  Kromě  samotné  extrakce  frází  doplnil  Česlav  dva  typy  vyhlazování 
pravděpodobností  odhadovaných  z  nasbíraných  počtů  (Kneser-Ney  a  Good-Turing),  které 
kvalitu překladu zlepšují.  Již první verze extrakce byla prezentovaná v článku Przywara a 
Bojar  (PBML  96,  2011),  diplomová  práce  práce  tuto  verzi  podstatně  vylepšuje  a 
experimentálně dokládá významnost úspor paměti i času.

Rád  bych  vyzdvihl  celkovou  kvalitu  předkládané  diplomové  práce.  Textová  část  je 
zpracována  výborně  z  hlediska  obsahu  (přehledná  struktura,  jasné  formulace,  pečlivě 
zdokumentované  experimenty,  podrobná  diskuse)  i  formy  (pečlivá  sazba,  téměř  bez 
překlepů).  Softwarová  část  je  optimalizována  zejména  z  hlediska  využití  paměti,  ale  též 
z hlediska rychlosti zpracování. Struktura kódu je přehledná a výsledek je plně začleněn do 
existujícího celku.

Česlav Przywara svou diplomovou prací jasně prokázal schopnost samostatně a tvořivě řešit 
úlohy v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Práce beze zbytku plní zadání a je po všech 
stránkách  na  vynikající  úrovni,  všechny  experimenty  jsou  dostatečně  zdokumentovány  a 
výsledky podrobeny diskusi. Práci jednoznačně doporučuji k přijetí.
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