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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 

 

Diplomová práce J. Helcla se zabývá vytvořením a následným zpřístupněním databáze kolokací, primárně za účelem online pomoci 
překladatelům při volbě vhodného termínu. Práce však je do značné míry rovněž experimentální, neboť kvalita kolokací se v práci 
měří objektivním porovnáním se standardními testovacími soubory. Práce se tedy skládá ze dvou částí: experimentální část se týká 
vytvoření databáze kolokací na základě velkého množství textů pomocí state-of-the-art metod a ověření jejich kvality vůči manuálně 
vybraným standardním kolokacím, a softwarová část se týká implementace uživatelského rozhraní pro jejich užití. 

Vlastní text práce je rozdělen do sedmi kapitol: úvodu, teoretického základu, popisu použitých dat, architektury softwarového řešení, 
z popisu experimentů a evaluací, návrhu na budoucí pokračování a rozšíření, a poslední kapitola je krátké shrnutí a závěr. Práce 
rovněž obsahuje přílohu a obvyklé DVD s daty a software. 

V úvodu autor po nezbytné motivaci (použití kolokací v překladu, možnostem získání kolokací automaticky) popisuje cíle práce, 
kterými je vytvoření multilingvální databáze kolokací (MCDB) a pak soubor nástrojů (založených na webovém UI) pro jejich využití a 
snadné hledání v kontextu překladu. Popisuje rovněž strukturu práce. 

V druhé kapitole popisuje autor současné metody získávání kolokací, od teoretického základu (teorie informace, jazykové 
modelování, míry podobnosti, třídy slov, definice kolokací). Zmiňuje se rovněž o metodách extrakce kolokací a jejich evaluaci.  

Ve třetí kapitole autor popisu použitá data. Vzhledem ke zvolené metodě autor potřeboval ke své práci velké korpusy (v řádech 
miliard výskytů slov). Autor v této kapitole popisuje i předzpracování dat (POS tagging a další kroky). 

V kapitole 4 autor popisuje vytvořené softwarové moduly, a to jak pro vlastní vytváření kolokační databáze, tj. extrakce kolokací, tak 
pro jejich prohledávání a k tomu příslušný UI.  

V páté kapitole se autor vrací k prvnímu cíli, tj. k vytvoření vlastní databáze kolokací a k evaluaci metod, které pro toto vytvoření 
použil. Zároveň zde diskutuje možnosti zvolených metod. 

V šesté kapitole navrhuje směry dalšího vývoje, pokud by se tato práce dále rozšiřovala, a to jak v oblasti tvorby a doplňování 
databáze kolokací, tak v oblasti hledání a UI. 

V sedmé kapitole jsou shrnuty výsledky a celkové splnění zadání práce. 

Hodnocení: 

V teoretickém základu popisuje všechny potřebné náležitosti z teorie informace (entropii, vzájemnou informaci), na které staví 
vyhledávání kolokací. Věnuje rovněž několik stran možným pohledům na definici kolokací. Vzhledem k cíli práce je tato část 
dostatečná a úplná. V popisu extrakce kolokací autor začíná u nejstarších prací (Church, Hanks, učebnice) a správně cituje 
rozsáhlou analýzu metod pro extrakci kolokací, vypracovanou P. Pecinou (2005). Cituje i několik novějších prací. Je možno 
konstatovat, že autor nevynechal žádnou podstatnou práci, opět z pohledu cílů této diplomové práce. Nejnáročnější částí je pak 
určení vhodné evaluační metody; dodnes neexistuje jednotný způsob evaluace kolokací jako v jiných podoborech NLP. Autor proto 
použil všechny dostupné databáze manuálně připravených kolokací, které byly „kompatibilní“ s jeho cílem, a to jak pro angličtinu, tak 
pro češtinu (tyto databáze pak popisuje ve 3. Kapitole podrobně), a s ohledem na ně i zvolenou evaluační metriku, recall@10

6
.  

Autor zvolil pro předzpracování POS (a morfologický) tagger a lematizátor (pro angličtinu však s ohledem na použitá evaluační data 
lematizátor použit nebyl). Pro porovnání a evaluaci zvolil tři metody a každou z nich kombinoval s prahováním na základě dalšího 
parametru: PMI a normalizovanou PMI, kde se prahovalo pomocí frekvence, a naopak, metodu použití prostých frekvencí, 
pruhovanou na základě PMI. Vlastní evaluace poněkud překvapivě neprokázala významný pozitivní vliv použití filtru založeném na 
POS taggeru, kromě frekvenční metody na angličtině. Uvedená čísla jsou průkazná a i když na angličtině relativně nízká (při 
zvoleném N = 1,000,000), celkem zřetelně plní účel vytvoření dostatečně velké a prakticky použitelné databáze kolokací. 

Jak autor v analýze budoucího využití a v závěrečné kapitole sám píše, pro překladatelské účely by bylo jistě vhodné doplnit i 
alignment, i když ten bude kvůli mnohem menšímu objemu paralelních dat spíše omezující.  

Po jazykové stránce je třeba konstatovat, že práce je psána slušnou angličtinou, i když se místy nevyvarovala vlivu češtiny zejména 
na skladbu vět. Věcně je však vždy zřejmé, co chtěl autor sdělit, srozumitelnost práce a popisovaných postupů je dobrá. Seznam 
literatury odpovídá potřebným referencím a citacím v práci.  

Z formálního hlediska práce splňuje všechny náležitosti diplomové práce. 

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji  / nedoporučuji*  k obhajobě.  

 



 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

ANO  

 

 

 

 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 

 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 29. 8. 2014 

 

 

Podpis:** 

 

 

* nehodící se škrtněte (vymažte) 

** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 

 


