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Popis práce

Předložená práce je zaměřená na vývoj simulátoru uživatele dialogového systému. Existence takového
simulátoru by umožnila rozšíření korpusu dialogů o dialogy generované zcela automaticky. 

Práce je strukturovaná následovně. Po úvodu vysvětlujícím motivaci úlohy následuje první kapitola, 
která shrnuje teoretický model převládající v současných dialogových systémech, dříve publikované 
metody simulace uživatele a evaluační míry pro jejich vyhodnocování. Druhá kapitola popisuje 
dialogový systém PTICS, v jehož rámci bude simulace uživatele probíhat, a dialogový korpus 
shromážděný během experimentálního provozu PTICS. Třetí kapitola, která je jádrem práce,  
představuje tři metody simulace uživatele. Čtvrtá kapitola vyhodnocuje predikční úspěšnost všech tří 
metod pomocí standardních ukazatelů precision a recall a dále porovnává statistické vlastností 
automaticky generovaných a reálných dialogů. Pátá kapitola dokumentuje implementační detaily, 
následuje závěr shrnující výsledky práce.

Práce má včetně rejstříků a příloh 76 stran.

Hodnocení

Text práce je napsaný výbornou angličtinou s velmi malým množstvím chyb (několik chybějících 
členů, „is contains“, přebývající čárka apod.). Text je dobře srozumitelný (výjimkou je nejasný popis 
jednotek svislé osy na obrázku 4.2), má přehlednou strukturu a kvalitní sazbu.

Cíl práce byl dosažen, vznikly tři prediktory uživatelova chování, které – jak bylo experimentálně 
ověřeno – jsou použitelné k vedení simulovaných dialogů. Dvě z metod sice vycházejí z přejatého 
banálního bigramového modelu a slouží spíše pro zjištění baseline, ale třetí metoda založená na 
predikci uživatelova chování je podstatně propracovanější, k predikci používá logistickou regresi a 
bohatý souboru rysů. Autorka tak prokázala, že je schopna kvalitně implementovat a důkladně 
vyhodnotit komplexní experiment.

Práci bych si dovolili vytknout následující:

 Domnívám se, že při vyhodnocování byl zavádějícím způsobem použit pojem signifikance, 
viz.  str. 49: „The difference between BIG and BIGF simulators is too small, regarding the 
standard deviation, but difference between MLS and two bigram simulators is significant.“ 
Skutečnost, že nějaká hodnota leží nebo neleží uvnitř intervalu průměr plus mínus směrodatná 
odchylka, nemá podle mého názoru s obvyklými interpretacemi statistické signifikance nic 
společného.

 Motivace práce, která se zdá být po úvodních kapitolách jasná, se postupně poněkud vytrácí. V 
úvodu jsou zmíněny dva způsoby, jak by simulátor mohl být využit (str. 3). Zaprvé k 
automatickému generování dialogových korpusů, neboť k natrénování simulátoru údajně stačí 
menší trénovací data. Na straně 48 je ovšem uvedeno, že „dialog manager of ALEX PTICS is 
not trainable“. Druhým možným zmíněným využitím je testování dialogového systému. O 
využití pro testování v dalších kapitolách už ovšem není řeč a zejména není jasné, proč by pro 
tento účel mělo být podstatné, že distribuce nejrůznějších veličin jsou podobné v reálných 
dialogových i v simulovaných datech. Při testování (ve smyslu hledání chyb systému) nemá 
přece valný smysl opakovaně zkoušet běžné dialogové sekvence, ale je nutné testovat i různé 
okrajové případy, a to i přes jejich malou pravděpodobnost. 



U obhajoby bych rád požádal autorku o komentář ke skutečnosti, že model MLS má co do precision a 
recall jen o málo vyšší úspěšnost než výrazně jednodušší bigramové metody. Je to překvapivé i proto, 
že v citované práci Schatzmann et al. 2005 byly rozdíly mezi metodami řádově větší.

Závěr

Práce jednoznačně splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.
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