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Systems“ 

 
 

Cílem předložené disertační práce bylo navrhnout, implementovat a otestovat nové 

metody automatického generování odpovědí systému v hlasových dialogových 

systémech. Tyto metody spadají do oblasti zvané obecněji generování přirozeného jazyka 

(Natural Language Generation – NLG) a konkrétně obnášejí převod z nějaké abstraktní 

sémantické reprezentace (např. v tomto konkrétním případě dialogových aktů) do věty 

v přirozeném jazyce.  

 

Doktorand se ve své práci zaměřil především na takové metody, které budou co nejlépe 

přenositelné mezi různými jazyky a jednotlivými doménami a navíc se dokážou do jisté 

míry i přizpůsobit komunikačnímu stylu uživatele. Toto zaměření vcelku přirozeně vedlo 

k výběru metod, které jsou trénovatelné z dat a vyžadují co nejmenší množství ruční 

práce - kterou typicky představuje tvorba expertních pravidel pro generování – při 

přechodu mezi doménami/jazyky/uživateli. Autor ve své snaze o minimalizaci 

potřebného lidského úsilí šel tak daleko, že navrhl metody,  kterým stačí k natrénování 

data, kde je zarovnání mezi sématickou a povrchovou (slovní) reprezentací provedeno 

pouze na úrovni celých dialogových aktů, nikoliv jednotlivých atributů daného 

dialogového aktu (což mnohé „konkurenční“ metody vyžadují). 

 

Systémy NLG tradičně využívají dvoustupňovou architekturu, ve které je sémantická 

reprezentace nejprve tzv. větným plánovačem převedena do reprezentace syntaktické a ta 

je teprve následně tzv. povrchovým realizátorem konvertována do povrchové (slovní) 

formy. Autor práce se rozhodl tuto architekturu také využít a navíc ji porovnat s 

„přímým“ přístupem, kdy je explicitní mezilehlá syntaktická reprezentace vynechána.  

Pro převod mezi syntaktickou reprezentací (v tomto případě tzv. tektogramatickým 

stromem) a povrchovou formou věty musel autor navíc implementovat zmíněný  

povrchový realizátor – tomuto problému je věnována Kapitola 4.  

 

V dalších částech práci autor postupuje konzistentně od jednodušších metod ke 

složitějším – nejprve se v Kapitole 5 věnuje metodě využívající A* algoritmus 

s perceptronovým rerankerem, poté v Kapitole 6 představuje progresivní metody 

založené na LSTM neuronových sítích, které podle mého názoru přestavují „state-of-the-

art“ v modelování sekvencí pomocí neuronových sítí. „Základní“ neuronální metody dále 

upravuje a podstatně rozšiřuje tak, aby dokázaly zohlednit kontext dialogu a díky tomu se 

přizpůsobit stylu vyjadřování uživatele (Kapitola 7) a aby se uměly vypořádat s jazykem, 

který má mnohem bohatší morfologii než dosud zpracovávaná angličtina (experimenty 

s češtinou v Kapitole 8).  

 

Na předložené práci vidím mnohá pozitiva, z nichž bych chtěl vyzdvihnout zejména: 

 Dokonalý přehled autora o aktuálním „stavu poznání“ v daném oboru.  



Z textu a citovaných prací je zřejmé, že po celou dobu svého doktorského studia pečlivě 

sledoval vývoj v oblasti NLG a průběžně přizpůsoboval použité metody tak, aby jeho 

výsledky byly minimálně srovnatelné s nejnovějšími pokroky v této překotně se 

rozvíjející doméně. 

 

 Důkladné otestování všech použitých metod. 

 

Autor všechny testy implementovaných metod vyhodnotil pomocí automatických 

kvantitativních metrik (BLEU, NIST) a vybrané části výsledků též pomocí metod 

založených na uživatelské evaluaci. Především v kapitole 8 (věnované vývoji systému 

pro češtinu) je důkladnost a rozsah provedené evaluace zcela bezprecedentní, zvlášť 

přihlédneme-li k tomu, že každá evaluace vyžadující lidské hodnotitele je velmi časově 

(a, pokud nejde o dobrovolníky, i finančně) náročná. 

 

 Zapojení do výzkumné komunity (nejen) na pracovišti 

 

Z textu předložené práce vyplývá, že autor nejen kreativně využil know-how a nástroje 

vyvinuté jeho kolegy na pracovišti (např. evaluační nástroje určené původně pro 

vyhodnocení kvality strojového překladu), ale na oplátku také vlastní implementované 

moduly a korpusy dal komunitě obratem k dispozici (toto se týká  např. povrchového 

realizátoru Flect, který se dá také použít v systémech strojového překladu, a především 

nově připravených korpusů pro trénování NLG systémů). 

 

Chtěl bych tedy konstatovat, že cílů dizertační práce bylo bezesporu dosaženo. 

Doktorand velmi dobře prokázal schopnost samostatné vědecké práce, což kromě 

vlastního textu dizertace dokládá i jeho poměrně rozsáhlá publikační činnost (v tomto 

bodě bych ale přece jen ocenil, kdyby byl soupis autorových publikací pro snazší 

orientaci přiložen jako samostatný seznam). Samotná práce je přehledně a logicky 

strukturovaná a - pokud mohu posoudit - psaná ve velmi dobré angličtině. K typografické 

úpravě mám jednu drobnou výhradu: detailní popisky pod obrázky jsou bezpochyby 

přínosné, jen bych uvítal, kdyby pro ně byla použita výrazněji odlišnější velikost (nebo 

řez) písma. Poměrně často se mi stávalo, že jsem nebyl schopen odlišit, kde končí 

popisek obrázku a kde pokračuje vlastní text práce.      

 

Závěrem nezbývá než zdůraznit, že předloženou dizertační práci jednoznačně doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

Otázka do diskuze: V kapitole 6.2 (konkrétně poprvé na str. 82) je uvedeno, že každý 

řetězec (token) v neuronové sítí je reprezentován vektorem reálných čísel (tzv. 

embeddingem).  Je také uvedeno, že tyto vektory jsou „naučeny“ z trénovacích dat. Bylo 

by možné přiblížit detaily tohoto učení?   

 

 

V Plzni dne 23.5.2017     Pavel Ircing    
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