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1. Assignment complexity considerably demanding assignment
 Zadání je zaměřené na vědeckou experimentální práci s jazykovými modely. Úspěšné zvládnutí projektu

vyžadovalo porozumění netriviální teorii, implementaci algoritmu strojového učení, pečlivou experimentální práci
a v neposlední řadě i kreativitu a analytické myšlení.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled with enhancements
 Práce obsahuje podstatná rozšíření: např. implementaci a experimenty se 'Structurally constrained recurrent

networks'. Dále byla provedena optimalizace celé řady hyper-parametrů (krok učení, počet kroků zpětné
propagace v čase, počet paralelních trénovacích datových řad, L2 regularizace, řídkost rekurence).

3. Length of technical report in usual extent
 Počtem stran je technická zpráva úspornější. Na druhou stranu její 'hutný' text obsahuje všechny podstatné

informace bez zbytečné 'vaty'.
4. Presentation level of technical report 95 p. (A)
 Práce je velmi pečlivě a přehledně strukturovaná. Je psaná v anglickém jazyce a velice dobře se čte.
5. Formal aspects of technical report 80 p. (B)
 Typograficky je práce velmi zdařilá. V angličtině se občas vyskytují drobné nedostatky, které však nenarušují

srozumitelnost práce.
6. Literature usage 100 p. (A)
 Autor excelentně pracuje s literaturou. Citace vědeckých článků jsou dobře volené a ukazují že autor má velice

dobrý přehled o tématu, kterému se věnuje.
7. Implementation results 100 p. (A)
 Student vytvořil sadu nástrojů pro jazykové modelování, která je založená na trénování rekurentních neuronových

sítí s využitím volně dostupné knihovny Theano. Dobře čitelný zdrojový kód, byl použit pro celou řadu
experimentů popsaných v technické zprávě.

8. Utilizability of results
 Práce vychází z dizertační práce Tomáše Mikolova, znovu prověřuje jeho pozorování a přináší nové poznatky:

Např navrhuje použít řídkou matici rekurentních synapsí spolu s průměrováním posteriorních pravděpodobností
několika modelů. Realizační výstup bude velmi pravděpodobně používán v budoucnosti pro výzkumné účely.

9. Questions for defence
 Můžete prosím okomentovat proč v obrázku 4.2 počet kroků 'zpětné propagace v čase (BPTT)' nemá vliv

na hodnotu trénovacího kritéria na testovací sadě? Byl tento výsledek očekávaný?
Proč je výhodné použít v modelu řídkou matici rekurentních synapsí?

10. Total assessment 95 p. excellent (A)
 Toto těžké, experimentálně zaměřené zadání bylo splněno tím, že byl implementován nástroj pro trénování

modelu. Dále byla práce netriviálně rozšířena nad rámec zadání, kdy byl vyzkoušen upravený model SCRN a
optimalizována celá řada hyper-parametrů trénování. Zároveň bych rád vyzdvihl velmi vysokou úroveň
zpracování technické zprávy, zejména práci s literaturou a schopnost sdělit to podstatné z velké řady literárních
pramenů. Tímto autor prokázal, že dané problematice rozumí a zároveň má přehled o dění v oboru.

 

In Brno 7. June 2016
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