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Předložená práce se zabývá problematikou modelování episodické paměti pomocí bayesovských sítí. 

Episodická paměť je z psychologického pohledu pamětí na osobní prožitky a v umělé inteligenci se 

zkoumá zejména v kontextu autonomních agentů. Celkově se jedná o relativně nové a neprobádané 

téma.  

Episodickou paměť lze chápat jako svého druhu databázi, která poskytuje poměrně specifické 

operace/chování napodobující fungování lidské episodické paměti. Hovoříme například o 

automatickém abstrahování nepodstatných detailů episod a zobecňování; o indexování pomocí 

specifických nápovědí („cues“), které umožňuje rychle vyhledávat; o ukládání dat pomocí věrohodné 

ztrátové komprese a s tím spojenou schopnost u vybavených (zrekonstruovaných) vzpomínek 

odhadovat pravděpodobnost, že skutečně nastaly; o poskytnutí informací o novosti externího vjemu 

jako podkladu pro generování překvapení, apod.  

Klíčovým příspěvkem práce je navržení teoretického rámce, který většinu těchto vlastností umožňuje 

modelovat. Pokud vím, jedná se o první takový rámec vůbec. Tento rámec zároveň explicitně 

propojuje problematiku modelování episodické paměti s problematikou automatického rozpoznávání 

plánů či záměrů („plan recognition problem“).   

Autor práci otevírá stručným úvodem do episodické paměti a ozřejmuje cíle práce (kap. 1). Poté 

pokračuje poměrně podrobným přehledem soudobých modelů episodické paměti z oblasti 

autonomních agentů (kap. 2). Tento přehled je významným dílčím přínosem práce a bylo by 

pravděpodobně možné ho publikovat jako samostatný review článek. Po kratší (ale dostačující) 

analýze problému (kap. 3) autor popisuje teoretický rámec, který navrhl (kap. 4). Substrát jeho rámce 

tvoří dynamické bayesovské sítě. V tomto rámci lze používat různé konkrétní bayesovské sítě 

s různými parametry. Autor představuje několik takových modelů (přičemž mu jde primárně o to, 

jakým způsobem se nakonec budou chovat „jednoduché“ vs. „složité“ modely na problému 

modelování episodické paměti) a ukazuje na jednoduché doméně, jak se zvolené modely chovají 

(kap. 5). Kromě navržení teoretického rámce je další podstatnou částí disertace provedení 

experimentů s vybranými modely (kap. 6). Autorovi jde primárně o provedení dvou experimentů: na 

uměle vygenerovaném korpusu episod (kap. 6.1) a na doméně s virtuálním agentem (kap. 6.2). Zde 

autor dochází k praktickým výsledkům, z nichž některé byly publikovány. Práce končí diskusí a 

rozsáhlým nástinem možných rozšíření (kap. 7, 8).  

Celkově práci považuji za zdařilou. Práce přináší poměrně důležité nové výsledky, na které bude 

možno navázat. Navržený teoretický rámec je elegantní a mohl by nalézt uplatnění i v oblasti 

kognitivní psychologie coby generický výpočetní model pro lidskou episodickou paměť. 

K práci mám následující připomínky/komentáře: 



A) Konceptuální: 

1) Jednou z klíčových vlastností autorova přístupu je, že vzpomínky (a modely na jejich 

zachycení) mají hierarchickou strukturu. V provedených experimentech se však pracuje s 

„hierarchií“ hloubky 1. Nepovažuje to autor za omezující? Proč nejsou v práci popsány 

experimenty s modely s hloubkou alespoň 2? 

2) Autor si je dobře vědom toho, že episodickou paměť je třeba testovat na plausibilních 

doménách (které předkládají modelu paměti k zapamatování si události tak, jak by je mohl 

zažít člověk). Autor pracuje nejprve s umělou (generovanou) doménou (kap. 6.1) a poté 

s plausibilnější doménou v prostředí virtuální reality (kap. 6.2). To je dobrý postup. Nicméně: 

ačkoli posloupnosti akcí virtuálního agenta, které si má agentův paměťový model zapamatovat, 

jsou plausibilnější než posloupnosti akcí z generované domény, jsou stále celkem málo 

věrohodné. Konkrétně narážím na časovou granularitu: agent během „dne“ vykoná řádově 30 

akcí – člověk, ale např. i agent z RPG hry, mnohem více. Nepovažuje to autor za omezení? 

Mohou např. výsledky tohoto experimentu něco sdělit designérům počítačových her o tom, jak 

vybavit herní agenty episodickou pamětí?  

B) Technické: 

1) Práce je sice vysázena v TeXu, ale špatně nastavený TeX nezaručuje automaticky bezvadné 

formátování (viz např. mezery mezi odstavci (str. 12 vs. 13), poloprázdné strany (str. 88), sirotci 

(str. 102), špatná zalomení (str. 173)).  

2) Angličtina je dobře čitelná, ale na některých větách je vidět, že je psal Čech. 

3) U barevných obrázků by mělo být psáno, že se jedná o barevný obrázek („color figure“) kvůli 

černobílému tisku. Někde tomu tak je, jinde nikoli.  

4) Způsob, jakým autor kóduje na obrázcích pravděpodobnost (různé odstíny šedé) vede sem 

tam k tomu, že není poznat ani přibližně, která buňka má větší pravděpodobnost než která (str. 

74). 

5) CD není příliš dobře okomentováno. Co např. najdeme v datasetu 3 (dybanem-

projects/datasets/3)? Kde najdeme programátorskou dokumentaci? 

 

Celkově konstatuji, že Rudolf Kadlec prokázal, že je schopen samostatné vědecké práce, včetně 

publikování svého výzkumu, a doporučuji, aby mu byl udělen Ph.D. titul (v případě úspěšné 

obhajoby).  
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