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Popis práce

Uchazeč v předložené práci navrhuje a experimentálně vyhodnocuje několik originálních přístupů 
ke generování vět v přirozeném jazyce v kontextu dialogových systémů.

Práce je členěna následovně. Po úvodní kapitole, která definuje motivaci a cíle práce, následuje 
kapitola s popisem současného stavu poznání v oblasti adaptivních metod pro generování vět. Třetí 
kapitola diskutuje vlastnosti vstupních reprezentací, ze kterých mají být věty generovány, a možné 
architektury generátorů a evaluační míry použitelné pro vyhodnocení kvality generovaných vět. 
Následují čtyři kapitoly popisující vlastní původní příspěvek autora. Čtvrtá kapitola představuje 
novou implementaci víceméně konvenční architektury pro generování vět ze zjednodušené 
tektogramatické reprezentace, ve kterém jsou ovšem některé komponenty pojaty nově, zejména 
trénovatelný generátor slovních tvarů. Pátá kapitola představuje generátor vět, sice rovněž 
konvenčně rozdělený na fázi generování větného plánu a fázi vlastní syntézy povrchového tvaru 
věty, nicméně vytvoření větného plánu je trénovatelné, přičemž je použita originální metoda 
skórování kandidátů. V šesté kapitole je ke generování vět použita rekurentní neuronová síť, a to jak 
v klasickém rozdělení na dvě uvedené fáze, tak ve verzi, která se obejde bez přechodné stromové 
reprezentace. Sedmá kapitola kapitola se zaměřuje na přizpůsobení generovaných vět aktuálnímu 
uživateli dialogového systému. Osmá kapitola využívá generátor založený na rekurentních sítích 
pro generování vět v češtině, přičemž kvůli nedostatku dialogových dat pro češtinu vytvořil autor 
polosyntetickou datovou sadu. Závěrečná kapitola shrnuje dosažené výsledky.

Včetně obsahu, seznamu literatury a rejstříku zkratek má práce xii+176 stran.

Hodnocení práce

Nejprve zhodnotím formální aspekty práce. Bude to stručné, neboť práci nedokáži prakticky nic 
vytknout. Členění práce je standardní, jednotlivé pasáže jsou velmi dobře srozumitelné a logicky na 
sebe navazují. V textu lze postřehnout snad o něco vyšší než obvyklou míru opakování, částečně i 
proto, že každá z experimentálních kapitol má vlastní úvod i diskusi, nicméně svým způsobem to 
přispívá ke čtenářově pohodlí. Pokud jde o jazykovou kvalitu, autor vládne dokonalou angličtinou, 
text práce nepochybně prošel mimořádně pečlivou kontrolou a je téměř prostý překlepů a 
typografických nedostatků (pro případ, že by došlo na další publikaci, upozorňuji na vloudivší se 
„g“ v poznámce pod čarou na str. 23, slangově znějící výraz „diffs“ na str. 50, a nadbytečné slovo v 
„given a toll toll-free phone number“ na str. 98) .

Podle mého názoru jsou všechny aspekty dialogových systémů, na které se předložená práce 
soustředí (tj. trénovatelnost komponent podílejících se na generování vět i trénovatelnost 
dialogového systému jako celku, adaptace na aktuálního uživatele i přenositelnost na další jazyky), 
vysoce aktuální. Autor prokázal, že dovede realizovat experimenty založené na kombinaci 
tradičních lingvisticky interpretabilních postupů se strojovým učením, ale vysoce hodnotím i to, že 
dokázal vstřebat trend několika málo posledních let a sestavit řešení „end-to-end“ založené přímo 
na neuronových sítích bez využití latentních syntaktických struktur.

Kromě čtyř výše zmíněných skupin experimentů, které tvoří jádro autorova příspěvku, považuji za 
poměrně významné i některé „vedlejší produkty“ této práce. Zejména jde o trénovatelný generátor 



slovních tvarů, který pro všechny zkoumané jazyky dosahuje (alespoň pro mne) překvapivě vysoké 
úspěšnosti, a o umělou datovou sadu v češtině vytvořenou pro hypotetický dialogový systém na 
doporučování restaurací. „Mezi řádky“ je také třeba zmínit, že některé z modulů vyvinutých 
autorem byly na pracovišti rovněž využity mimo kontext dialogových systémů, konkrétně ve 
velkém mezinárodním projektu zaměřeném na strojový překlad.

Všechny představené experimenty jsou pečlivě vyhodnocené (což si v některých případech, 
zejména u lidského hodnocení v sekci 8.5, vyžádalo netriviální organizační úsilí) a pokud je to 
možné, tak i porovnané s výsledky publikovanými jinými autory; mimochodem přehled použité 
literatury považuji za úctyhodný.

I přes své celkově jednoznačně kladné hodnocení práce si dovolím upozornit na některá místa 
v textu, která by podle mého soudu bylo možné zdokonalit (opět zejména pro případ další publikace 
textu):

• str. 34: „Therefore, MT evaluation methods are generally applicable to NLG.“  - Podle mého 
názoru jde o poněkud předčasný závěr, zejména není-li doložena korelace s lidským 
hodnocením. Na rozdíl od překladu, kde by se v zásadě žádná část sdělení neměla ztratit, je 
u dialogových systémů představitelná větší variabilita v „upovídanosti“ nebo stručnosti, a 
například standardní definice „brevity penalty“ v BLEU tak může být pro použití 
v dialogových systémech zbytečně strmá.

• Vítám, že autor ve většině případů připojuje k číselným vyhodnocením svých experimentů 
i kvalitativní analýzu chyb. Nicméně v některých případech může přesvědčivost výsledků 
poněkud podkopávat omezená velikost nebo rozmanitost evaluačních dat. Například na 
stabilitu výsledků při využití „lokalizovaného“ českého dialogového datasetu může mít 
zásadní vliv např. podíl nesklonných názvů v množině pouhých patnácti názvů restaurací, 
které byly použity v syntetizovaných vzorcích. Přesnost výsledků BLEU v tabulace 8.2 je 
přitom stanovena na čtyři platné číslice, což je sice pro BLEU vžitá konvence, nicméně bez 
dalšího komentáře je takové hodnocení poněkud zavádějící (troufám si odhadnout, že jediný 
škodolibě zvolený název restaurace zařazený do vzorku by mohl „nadělat paseku“ 
přinejmenším na posledních dvou třech platných číslicích).

• Na straně 34 jsou uvedeny reference na práce o alternativních mírách pro strojový překlad a 
vzápětí reference na práci, která jejich nadřazenost zpochybňuje, nicméně chronologické 
pořadí těchto publikací je zde opačné než očekávané.

• U zmínky o 90 třídách reprezentujících složené slovesné formy v češtině by možná bylo na 
místě zmínit, jak velkou část této variability má na svědomí zařazení modálních sloves mezi 
slovesa pomocná, která v tomto pojetí tvoří s plnovýznamovým slovesem jedinou složenou 
slovesnou formu (přinejmenším v češtině totiž nejde o předpoklad nijak samozřejmý).

• Určitý vnitřní rozpor v argumentaci spatřuji při srovnání tvrzení ze str. 27 „They 
[alignments] stay latent, which better reflects the fact that correspondences... are not always 
straightforward“ a tvrzení na str. 72-73 „our task is substantially harder since the generator 
also needs to learn the alignment“. Co je tedy výhodnější?

• Autor neuvádí, že zjednodušené tektogramatické stromy, které používá, se v řadě ohledů 
poměrně výrazně liší od tektogramatických stromů Pražského závislostního korpusu (odkaz 
na str. 30), a to například pokud jde o lineární uspořádání uzlů.



Závěr

Jsem přesvědčen, že předložená práce je po obsahové i formální stránce zpracována na vysoké 
úrovni a že splňuje požadavky pro udělení akademického titulu Ph.D.. Práci doporučuji k obhajobě.

V Jahodově, 26. května 2017

doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha 1


