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

Předkládaná disertační práce Natalie Klyuevy je výsledkem devíti let práce na tématu automatického překladu mezi 
češtinou a ruštinou. Volba tohoto jazykového páru byla zcela přirozená a vyplývala z několika faktorů. Ruština je 
Natálčiným mateřským jazykem a perfektní znalost češtiny Natalia získala při studiu teoretické a aplikované 
lingvistiky na Ruské státní humanitní univerzitě, kterou absolvovala v červnu 2005. V roce 2006, kdy Natalia 
nastoupila do doktorského studia na MFF UK, navíc jiný tehdejší doktorand, Petr Homola, vyvíjel tento jazykový 
pár v rámci práce na své disertaci v rámci systému Česílko.  
 
V průběhu doktorského studia se Natalia postupně seznámila jak s vývojem překladového systému Česílko, který je 
založen na jednoduchých pravidlech transferu na morfologické a povrchově syntaktické rovině a který byl vyvíjen 
pro účely překladu mezi příbuznými jazyky, tak, později, i se zásadami tvorby systémů založených na statistickém 
přístupu. Její práce byla bohužel negativně ovlivněna odchodem Petra Homoly z pracoviště po úspěšném obhájení 
disertace, neboť jeho experimenty s překladem mezi češtinou a ruštinou se poté navzdory několika pokusům 
nepodařilo zopakovat. Z tohoto důvodu Natalia nemohla do své práce systém Česílko zahrnout. Určitou překážkou 
ve studiu a také jedním z důvodů, proč k obhajobě disertace dochází až na konci devátého roku studia, byly i dvě 
mateřské dovolené, které Natalia v průběhu studia absolvovala.  
 
V průběhu studia Natalia také prokázala schopnost získávat granty, v šestém roce studia obdržela grant Grantové 
agentury Univerzity Karlovy. Při jeho řešení se ve spolupráci s Karlem Bílkem, magisterským studentem, který na 
téma překladu mezi češtinou a ruštinou poté úspěšně obhájil diplomovou práci, věnovala převážně experimentům se 
statistickým přístupem k překladu. Grant dokázala i úspěšně ukončit, jeho výsledkem bylo několik publikací na 
menších zahraničních konferencích. 
 
Cílem předkládané práce bylo využít lingvistické vzdělání doktorandky a její porozumění mechanismům 
pravidlového i statistického přístupu k automatickému překladu, které získala během doktorského studia. Šlo 
zejména o to, podívat se na typické chyby automatického překladu a zjistit, které z nich a proč jsou typické pro 
jednotlivé přístupy a jak nebo zda vůbec by se eventuálně daly řešit. Tento cíl se sice v podstatě podařilo naplnit, 
ovšem na řadě míst práce zůstává na povrchu problému a nejde dostatečně do hloubky.  
 
 

Doporučení k obhajobě: 
 
Předkládaná disertační práce splňuje minimální nároky kladené na disertační práci a jako takovou ji doporučuji k 
obhajobě. 
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