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Cíl práce
Jakub Náplava se ve své práci zabývá aplikací hlubokých neuronových sítí na automa-
tickou detekci a opravu chyb a překlepů v psaném textu.

Obsah práce
Práce je rozdělena do sedmi kapitol a stručného závěru. Po stručnémmotivačnímúvodu
následuje kapitola 2 Problemanalysis.Uchazeč v ní demonstruje dobrou znalost stávající
literatury, ale zároveň se příliš nezabývá samotnou problematikou chyb v závislosti na
zdroji dat (např. zda jsou původně texty psané na klávesnici nebo rukou), atd. a přijímá
bez diskuse zjednodušenou distinkci “chyba spellingu” vs. “gramatická chyba”.

Kapitoly 3, 4 a 5 popisují postupně 3 typy modelů, ktereré dovolují postupně obec-
nější změny řetězce, a vysvětlení jak a proč byly implementovány. 6. kapitola pak popi-
suje vlastní experimenty s opravami textů. V této kapitole se nejprve vysvětlí 4 prototy-
pické úlohy použité k evaluaci (což by se bylo hodilo již při čtení předchozích kapitol)
a následuje podrobná evaluace jednotlivých modelů postupně na první modelové úloze
doplňování diakritiky a pak již jen vybraná metoda pro každou další úlohu.

Hodnocení
Práce je napsána velmi dobrou angličtinou, autor se dopouští jen zřídka drobných chyb,
které neztěžují porozumění.

Struktura práce je v zásadě v pořádku, ale přesto by si zasloužila trochu více systema-
tičnosti, což by pomohlo čitelnosti práce. Například úlohy, na kterých budeme metody
evaluovat, by bylo velmi vhodné uvést předem a ne až v sekci o evaluaci. Argumentace
pro výběr úkolů se přirozeně hodí do sekce 2 Problem analysis. U některých úloh tato
argumentace chybí, např. “opravy i/y” působí jako samostatná úloha poněkud nahodile;
stejně tak by bylo možno opravovat “m(n)ě” nebo jinou běžnou chybu.

Za nedostatek považuji úplnou absenci analýzy chybových dat podle způsobu vzni-
ku a ideálně obecnější analýzu typů chyb. Jako stručný příklad mohou posloužit použité
korpusy CzeSL, Švejk a vlastní vytvořený chybový korpus.

První jsou školní práce žáků, kteří se učí česky. Pokud vím, jde o práce původně
rukopisné, později přepsané s pečlivou kontrolou do počítače. Z povahy věci tedy ne-
budou obsahovat nahodilé překlepy vzniklé na klávesnici, jako je záměna pořadí znaků,
absentující znak (nedostateční stisk klávesy), nebo třeba velké A uprostřed slova, když
při stisku klávesy dojde i ke stisku přeřaďovače.

Korpus Švejk by naopak měl obsahovat všechny tyto chyby, protože metodologie
jeko vytvoření k tomu byla specificky uzpůsobena: přepisovat “diktovaný” text takovou
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rychlostí, kterou pisatel zvládá psát, ale nestihne již opravovat. Naopak tento korpus ne-
bude obsahovat řadu gramatických chyb, protože jde o pečlivě editovaný román, nikoliv
spontání produkci jazyka.

Třetí dataset si autor vytvořil aplikací typů chyb z chybového modelu Korektoru na
data PDT 3. Toto řešení bohužel považuji za suboptimální. Systém Korektor trpí něko-
lika zásadními nedostatky. Limitace jeho chybového modelu na opravy v rámci slova
(od mezery po mezeru) je jedním z nejzávažnějších, protože chyby související s tokeni-
zací jsou poměrně časté (chybějící mezera, omylem vložená navíc, nebo zaměněná za
první nebo poslední znak slova). Mezera se při rychém psaní (poměrně nepřekvapivě)
chová jako každý jiný znak na klávesnici, tedy se jí týkají všechny uvedené typy chyb
(insertion, deletion, swap). Podle mého názoru by tedy tyto chyby měly být obsaženy i
v tomto generovaném datasetu. Další omezení tohoto datasetu samozřejmě je, že zase
negeneruje žádné primárně gramatické chyby, generuje pouze překlepy. Každý z těchto
tří korpusů tedy některé druhy chyb prakticky nemůže obsahovat a považoval bych za
vhodné toto reflektovat.

Za velmi dobrou považuji autorovu analýzu předchozích řešení, kde se mu daří
stručně a správně vystihnout jak architekturu, tak přínosy systémů. Z práce je zřejmé,
že autor dostatečně rozumí metodám, které používá, a dokáže jejich podstatu dobře
shrnout, vč. jejich nevýhod.

Evaluace je velmi podrobná, varianty jsou technicky srovnány správně a výsledky
jsou prezentovány jasně a přehledně. Za menší nedostatek v této kapitole (Evaluace)
považuji absenci podrobnějších informací o použitých jazykových modelech. To, zda
byly modely prořezány nebo ne, atd. (parametrů je v KenLM mnoho) může být pro
výsledek podstatné a je vidět, že přínos jazykového modelu nebyl malý.

V kapitole 6.6 nerozumím dobře apriornímu vynechání překladového (sequence to
sequence)modelu, který, pokud to dobře chápu, jedinýmůže opravit chyby v tokenizaci.
Pokud ovšem chyby v tokenizaci nejsou obsaženy v žádném datasetu (otázka na autora:
jsou?), pak je jistě omezení na word2word pochopitelné. Poznámka na str. 59 naznačuje,
že takové chyby v datech jsou a autor si je omezení zvoleného modelu vědom.

Dosažené výsledky jsou podle mého názoru velmi zajímavé. V oblasti doplnění dia-
kritiky je redukce chyby přibližně 50% vynikající výsledek a i ostatní výsledky vypadají
pro další aplikaci neuronových sítí velmi nadějně.

Závěr
Autor jednoznačně prokázal velmi dobrou erudici, prostudoval pečlivě literaturu k té-
matu, provedl náročné experimenty, dobře je vyhodnotil a příkladným způsobem zve-
řejnil jak zdrojové kody, tak nově vytvořená data. Předložená práce podle mě splňuje
požadavky na diplomovou práci na MFF UK a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze 1. června 2017 Pavel Straňák
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