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Popis práce

Cílem práce byla implementace simulátoru uživatele pro statistické dialogové systémy. 
Úvod práce čtenáře seznámí s obsahem a vytyčenými cíli. První kapitola se věnuje 
popisu teorie a postupům nutných k porozumění metod řízení dialogu a simulaci 
uživatele. Druhá kapitola popisuje dialogovou aplikaci PTICS a data, pro který je 
simulátor uživatele vytvořen. Třetí kapitola popisuje vyvinuté varianty simulátoru 
uživatele. Tato kapitola se může zcela jistě považovat za jádro práce. Čtvrtá kapitola 
popisuje evaluaci a srovnání implementovaných simulátorů. Pátá kapitola obsahuje 
popis vyvinutého software. Poslední kapitola shrnuje hlavní výsledky práce. Práce má 
rozsah cca 75 stran včetně příloh.

Hodnocení

Odborná úroveň práce je podle mého názoru na velmi dobré úrovni. Práce řešila náročný
úkol simulace uživatele v kontextu hlasových dialogových systémů. Autorka práce 
samostatně vytvořila a otestovala dva základní simulátor uživatele a dva rozšířené 
simulátory. Za vyzdvižení stojí, že všechny implementované simulátory uživatele byli 
trénovány z reálných konverzací člověk-počítač. Práce je přehledně strukturovaná a 
jazyková úroveň je výborná. Výsledné řešení je dostupné pod svobodnou licencí. 
Bohužel, výsledný kód se nepodařilo integrovat do hlavní větve projektu pro který se 
dané simulátory vytvářeli. Dále základ vylepšeného modelu simulátoru, tzv. MLS model, 
se podařilo zprovoznit pouze cca 2 měsíce před odevzdáním práce. To bohužel následně 
neumožnilo jeho další významné zlepšení a vyladění, jelikož na tu už nezbyl čas.

K textu mám několik detailnějších komentářů:

 Kapitola 1.2.1 - při popisu systému rozpoznávání řeči autorka neuvedla žádný 
relevantní odkaz do literatury. Pojmy jako "word lattice" nelze považovat za 
obecně známé. Podobně v kapitolách 1.2.2 - 1.2.4.

 Kapitola 3.3.2 - "vectorizer" by spíše měl být pojmenován jako "feature 
extraction".

 Tabulka 4.1 - hodnoty precision a recall jsou nízké (kolem 20) pro všechny 
implementované simulátory. Bohužel text neobsahuje vysvětlení co je příčinou.

 Kapitola 5 - Implementace by měla obsahovat více detailů.


Závěr

Vendula Michlíková ve své diplomové práci vytvořila a otestovala systém simulace 
uživatele pro úlohu PTICS. Řešení zadaného úkolu naplňuje zadání diplomové práce. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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