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     Pan Ing. Lukáš Povoda předložil disertační práci na téma „Dolovanie znalostí z textových 

dát použitím metód umelej inteligencie.“ Zvolené téma disertační práce patří do oboru 

disertace a je aktuální z hlediska současného stavu vědy.  

     V disertační práci autor  zkoumá jednu z úloh umělé inteligence, která se týká dolování 

znalostí, v tomto případě z textu. K řešení využívá hluboké neuronové sítě. 

     Práce je psána slovensky, je členěna do 5 kapitol (včetně úvodu a závěru) a je doplněna 

abstraktem (česky a anglicky), klíčovými slovy, seznamem obrázků (16 položek), tabulek (29 

položek), dále seznamem symbolů, veličin a zkratek, přehledem prostudované literatury (118 

položek) a 2 přílohami, kterými jsou tabulky kompletních výsledků a struktura hluboké 

neuronové sítě. To vše je zpracováno na 95 stranách. 

      Disertační práci doplňuje samostatný přehled autorových publikací (14), 2 z nich jsou 

články v prestižních časopisech s vysokým IF, další pak v časopisech bez IF a na 

konferencích. Ve všech publikacích je spoluautorem s podílem od 10% do 88%. Je také 

spoluautorem vyvinutého softwaru (3 programy s autorstvím 3%, 50% a 80%). Na základě 

přehledu publikací uvedených v disertační práci a v tezích mohu konstatovat, že podstatná 

část disertační práce byla publikována na odpovídající úrovni.  

     Autor ve své disertační práci zkoumá metody v současné době rozšířené, ale především 

hledá nové možnosti řešení založené na porozumění textu. K tomu používá modelování 

kognitivního chování člověka. Zamýšlí se nad závažnými problémy dnes používaných metod, 

kterými jsou jazyková závislost a dosahovaná přesnost. Tyto problémy se snaží řešit třemi 

způsoby. Je to optimalizace tradičních metod, dále přístup známý pod názvem „Big Data“ a 

minimalizace částí jazykově závislých a novější způsob založený na hlubokém učení. Tato 

metoda se v současnosti používá pro řešení mnoha úloh z nejrůznějších oblastí. 

     Pan Ing. Povoda si klade za cíl návrh metody pro strojové porozumění nestrukturovaným 

textovým datům. Navrženou metodu experimentálně ověřil na úloze extrakce jednoduchých 

informací v 5 jazycích (čeština, angličtina, němčina, španělština a čínština). Řešení bylo 

založené na klasifikaci textových dat. Zabývá se pouze jedním z problémů dolování informací 

z textu a tím jsou emoce. Zaměřuje se na poměrně často používaný problém zákaznické 

podpory. Neuvažuje, ani přehledově, jiné typy textu nebo využití emocí v jiných oblastech 

než je marketing.   

     První kapitola obsahuje velmi stručný popis tradičních metod a metod hlubokého učení. 

Ve druhé kapitole si disertant vytýčil 8 cílů disertační práce. Domnívám se, že soustředění se 

na menší počet cílů by vedlo doktoranda k hlubšímu zkoumání problematiky. 

     Ve třetí kapitole jsou rozebrány 3 navržené metody řešení, a to návrh metody klasifikace 

emocí, dále klasifikace pomocí „Big Data“ a klasifikace textu založená na hlubokém učení. 

     Ověření navržených metod je popsáno ve čtvrté kapitole. Obsahem páté kapitoly je 

závěrečné shrnutí obsahu disertační práce, chybí mi však vlastní zhodnocení a úvaha o 

výzkumu v této oblasti do budoucna.  

     Po formální stránce je předkládaná práce na dobré úrovni, i když kvalita některých obrázků 

je rozdílná, obrázky jsou barevné i černobílé. Je možné se domnívat, že jsou převzaty z jiných 

publikací bez jakékoliv úpravy. Příloha B je pro čtenáře, podle mého názoru, zbytečná, 

protože je zcela nečitelná. V textu se nevyskytují žádné překlepy.  



     Mezi klady disertační práce patří i soupis výzkumných projektů, na kterých se pan Ing. 

Povoda podílel jako spoluautor.  K práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

Připomínky: 

 Na str. 23 se zmiňujete o nutnosti zmenšení počtu příznaků u standardních metod. 

Z textu vyplývá, že se domníváte, že to lze docílit jen vyzkoušením všech kombinací 

příznaků a jejich vyhodnocením. Soudíte, že z časových možností to není možné. 

Existují však metody používající tzv. klestění parametrů, na základě kterého se určí 

nadbytečné parametry.  Nejde o pokusy, ale o logicko-statistické zpracování. 

 Zcela bez úvodu do problematiky neuronových sítí citujete články zabývající se 

různými architekturami neuronových sítí, které vyjmenováváte, udáváte úspěšnosti 

klasifikací. Uvedené výsledky se ale týkají rozdílných úloh, takže srovnání těchto 

přístupů poněkud pokulhává. 

 Podle mého názoru nemáte pravdu, když soudíte, že není možné aby „síť z pár vrstev 

pochopila, např. lidskou tvář“. Toto vaše tvrzení není podloženo zkušeností. 

 Str. 28, 29 – chybí popis a vysvětlení obr. 1.2 a 1.3. 

 Metody, které popisujete v podkapitole 1.2 nejsou dostatečně charakterizovány, ani 

není vysvětlena jejich činnost. 

 Str. 68 obr. 4.3 a str. 71, obr. 4.4 – na ose „x“ je sice stupnice vyjadřující „generaci“, 

ale nejsou vidět konkrétní body odpovídající uvedeným hodnotám. 

 

Dotazy k práci : 

 Vysvětlete, co si představujete pod „strojovým pochopením textových dat“. 

 Vysvětlete, co jsou „standardní plytké neuronové sítě“. 

 Jakou máte osobní zkušenost s trénováním neuronových sítí? Vaše hodnocení   

           na str. 26 vychází pravděpodobně z jednoho, vámi citovaného, článku. 

 Vysvětlete co znamenají číslice na osách „x“ u histogramů na str. 37. 

  Jak poznáte, která slova mohou být eliminována v procesu předzpracování (str. 41)?   

      Na závěr konstatuji, že vytčené cíle byly splněny, i když ne vyčerpávajícím způsobem. 

Předložená disertační práce je zajímavá, popsané metody a výsledky experimentů odpovídají 

kvalitě, která je požadovaná pro tento typ práce. Méně to už platí pro celkový způsob 

zpracování obsahu a celého textu disertační práce, který působí chaoticky. Teoretická část je 

zpracovaná málo do hloubky, pravděpodobně je to způsobené tím, že se autor rozptyluje 

mnoha dílčími cíli.   

     Za vlastní přínos disertanta pro výzkum a aplikace považuji snahu o návrh a 

experimentální ověření univerzálního způsobu řešení úlohy strojového porozumění textu a 

vytvoření metodiky pro analýzu dat bez znalosti jazyka, což je v dnešní době velmi důležitá a 

žádaná oblast. Za získanými výsledky experimentů se skrývá velmi mnoho práce.  

     Předložená disertační práce odpovídá, podle mého soudu, obecně uznávaným požadavkům 

na udělení akademického titulu Ph.D. v případě, že disertant doplní při obhajobě podrobnější 

závěry a nastíní možnosti budoucího rozvoje navrženého řešení.   

     Pan Ing. Povoda projevil schopnost podílet se na výzkumu, z předložené disertační práce 

vyplývá i jeho schopnost samostatně vědecky pracovat.  

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze  5. 11. 2018                                                   Prof. Ing. Jana Tučková, CSc. 
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