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Popis práce

Předložená práce je zaměřena na automatické opravy gramatických chyb ve výstupech 
systémů strojového překladu. Po úvodních kapitolách, které vymezují cíl práce a shrnují 
související literaturu, následuje kapitola předkládající typické chyby nalezené ve výstupu 
překladače Moses. V dalších kapitolách je popsán nový systém Depfix, sestavený z několika 
desítek procedur detekujících a opravujících jednotlivé typy gramatických chyb. Popis těchto 
procedur je členěn podle rovin lingvistické abstrakce, na kterých je oprava prováděna: 
postupně jsou představeny opravy na morfologické rovině (čtvrtá kapitola), na analytické 
rovině (šestá kapitola, s využitím syntaktického analyzátoru popsaného v páté kapitole) a na 
tektogramatické rovině (sedmá kapitola). Osmá kapitola obsahuje podrobné vyhodnocení 
dosažených výsledků a devátá kapitola práci uzavírá. Po seznamu použité literatury následuje 
příloha s příklady vět, kde se systém Depfix uplatnil, a s technickými detaily práce. Součástí 
práce je přiložený CD-ROM. Práce má 149 stran.

Hodnocení

Práce je strukturována velmi přehledně. Rozsah i kvalitu obsahu považuji za nadstandardní. 
Jako další pozitiva bych rád vyzdvihl následující:

- Autor prokázal znalost velmi široké škály lingvistických jevů a jejich počítačové 
reprezentace.

- Hlavní téma práce není samo o sobě převratné ani překvapující, nicméně dosažený výsledek, 
tj. skutečnost, že se autorovi podařilo v rámci anglické-českého strojového překladu posunout 
hranici poznání, je výrazný úspěch, zejména u studenta magisterského studia.

- Z textu práce je zřejmé, že za tímto úspěchem stojí vedle dobré lingvistické intuice i velké 
experimentální úsilí (počet dílčích experimentů byl odhadoval v řádu stovek) a samozřejmě 
tvůrčí přístup k problému (v práci je navíc navrženo několik dalších potenciálně přínosných 
experimentů, na které se zatím nedostalo, např. self-training na str. 59).

- Autor prokázal, že je zdatný programátor, a úspěšně se vypořádal s implementací mnoha 
podúloh, od jednodušších (např. pravděpodobností model valence) po relativně komplexní 
(vlastní nová implementace syntaktického analyzátoru).

- Kladně hodnotím také autorovu systematickou snahu o interpretaci výsledků experimentů 
(např. u nesouladu mezi subjektivním hodnocením a výstupem automatických metrik).

- Práce je napsaná výbornou angličtinou, zaznamenal jsem jen nepatrné množství jazykových 
chyb (uvedu je pro případ další publikace textu: překlep „he“ místo the, str. 24,  „do“ místo 
„does“ na str. 72, „is brings“ str. 84, nesprávné použití „therefore“ na str. 86, nesrozumitelné 



výrazy „than that the Czech one“ na str. 87, „closer to of furhter“ na str. 107, „annotators, 
who task is“ str. 108).

- Po formální stránce je práce rovněž zpracována velmi pečlivě, ovšem několik drobných 
nedostatků lze nalézt v seznamu literatury (stav „Submitted“ u loni vyšlé publikace, 
nesprávně zrušená kapitalizace v názvech článků, nejednotnost v použití celých křestních 
jmen a iniciál).

Po věcné stránce si nicméně dovolím několik kritických poznámek::

- Nesouhlasím s tvrzením, že jde o první „rule-based post-editing system“ (str. 12), neboť v 
zásadě stejná myšlenka byla o něco dříve realizovaná pro anglicko-švédský překlad 
(Stymne&Ahrenberg: Using a Grammar Checker for Evaluation and Postprocessing of 
Statistical Machine Translation, LREC 2010).

- Také nesdílím názor, že „first set of error analyses [of SMT] was done by Villar 2006“ (str. 
15). Analýza chyb byla s největší pravděpodobností motorem už u klasických překladových 
modelů IBM.

- Pokud je mi známo, v nástrojích, které autor používal, neplatí, že slovní formy „já“, „ho“ a 
„jejich“ sdílí  lemma „já“ (str. 31)

- Technická přípona nespecifikuje polysémii (str. 31), ale homonymii. Např. pro vysoce 
polysémní sloveso „brát“ je lemma vždy totéž.

- Experiment s ručně modifikovanou ztrátovou funkcí (str. 59) je nedotažený, bylo by spíše 
překvapivé, kdyby v této ad hoc podobě dopadl dobře.

- str. 59 - „A target preposition with no child nodes is clearly an analysis error.“ - k tomuto 
tvrzení lze nalézt protipříklady („Kdo je pro?“).

- str. 83 - Poznámka pod čarou o tektogramatických lemmatech je velmi nepřesná.

- str. 85 - Nerozumím tomu, proč je gramatém „diathesis“ zařazen mezi gramatémy 
slovesného času, souvislost tam vidím pouze nepřímou.

- str. 91 „the correct negation of 'musím' is not 'nemusím'“  - „nemusím“ je podle mého 
názoru standardní negace, ve smyslu „není pravda, že musím“ (nicméně problém při překladu 
z angličtiny zde samozřejmě existuje).

- str. 122 - „valency lexicons, which are currently only being developed“ - pro češtinu i pro 
angličtinu je jistě už delší dobu k dispozici několik valenčncích slovníků.

Žádný z uvedených nedostatků nepovažuji za zásadní, výše uvedené kvality jednoznačně 
převažují.



Otázky k obhajobě

Rád bych autora při obhajobě požádal o odpověď na dvě otázky:

1) Z textu práce je patrné, že navržený systém je závislý na dokonalém vhledu do gramatiky 
cílového jazyka a jeho vyladění si vyžádalo ohromné experimentální úsilí. Zajímalo by mne, 
zda by autor v hypotetické situaci, kdy by byl postaven před stejný úkol pro nový jazykový 
pár, postupoval znovu stejně, anebo zda s odstupem času nahlédl nějakou dosud nevyužitou 
možnost automatizace (mířím samozřejmě ke strojovému učení).

2) Několik popsaných opravovacích pravidel využívá různé typy gramatické shody. Pokud 
jsem ale něco nepřehlédl, není mezi nimi uvedena shoda mezi vztažným zájmenem a 
syntaktickým substantivem nad vztažnou klauzí. Lze nějak zdůvodnit, proč v tomto typu 
shody systémy SMT nechybují?

Závěr

Předloženou práci považuji za vynikající a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze, 10. května 2013
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