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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Predložená habilitačná práca je venovaná komplexnému pohľadu na problematiku rečovej komunikácie medzi človekom a strojom, ktorá sa odohráva
dialógovým spôsobom. Špeciálne sa zameriava na rečové a multimodálne dialógové systémy a najmä na oblasť riadenia dialógu. Taktiež prezentuje
množstvo výsledkov a poznatkov autora, ktoré dosiahol v tejto oblasti počas pôsobenia v Laboratóriu rečových a mobilných technológií na Katedre
elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. 

So zmenšujúcimi sa rozmermi inteligentných zariadení a s ich narastajúcim výpočtovým výkonom je forma komunikácie medzi človekom a strojom,
založená na algoritmoch spracovania reči veľmi aktuálna a venuje sa jej veľká pozornosť v celosvetovom rozsahu. Preto považujem tému habilitačnej
práce za vysoko aktuálnu a dosiahnuté výsledky prezentované v práci za významný prínos poznania v tejto oblasti.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Štruktúru habilitačnej práce možno rozdeliť do troch integrálnych častí.

Prvá časť (prvá, druhá a tretia kapitola) je venovaná rečovej komunikácii a jednotlivým komunikačným modelom rečovej interakcie medzi ľuďmi, ďalej
základnému komunikačnému reťazcu medzi človekom a strojom, ktorý je základom architektúr rečových dialógových systémov. V rámci tejto časti sú
následne predstavené základné architektúry rečových a multimodálnych dialógových systémov a uvedený prehľad skupín aplikácií interaktívnych
systémov s rečovou modalitou.

Druhá časť práce (štvrtá, piata a šiesta kapitola) sa venuje klasifikácii dialógov medzi človekom a strojom a základným pojmom konverzačnej analýzy.
Rozoberaná je problematika riadenia dialógu v rečových a multimodálnych dialógových systémoch, základné prístupy k riadeniu dialógu a vybraným
aspektom dialógových interakcií. Oceňujem skutočnosť, že habilitant v tejto časti sumarizuje vlastný podiel na vytvorení korpusu dialógov a trénovaní
modelov pre automatické označovanie dialógových aktov v slovenčine. 

Tretia časť (siedma kapitola) je venovaná aplikáciám riadenia dialógu, v ktorých bol použitý jeden z dvoch systémov riadenia dialógu vytvoreným
autorom tejto práce. V kapitole je okrem iného opísaný dialógový manažér VoiceON a systémy, v ktorých bol implementovaný. Tiež je opísaný
udalosťami riadený dialógový manažér a jeho nasadenie v konverzačnom agentovi SIMONA.

Práca je napísaná v rozsahu 105 strán a uvádza celkom 96 literárnych prameňov. V 26tich publikáciách je habilitant uvedený ako autor, resp.
spoluautor, čo hodnotím kladne.

Konštatujem, že použité metódy, systém usporiadania a prezentácie výsledkov ako aj samotné spracovanie témy svedčí o vysokej pedagogickej a
odbornej vyspelosti a erudovanosti habilitanta.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Ako som už uviedol, autor prezentuje svoje rozsiahle, ale najmä originálne výsledky čiastočne v šiestej, ale hlavne v siedmej kapitole práce. Rád by som
vyzdvihol aspoň niektoré z nich, ktorých dosahovanie som mal možnosť sledovať priamo, či už ako člen riešiteľského tímu, alebo jednoducho ako jeho
kolega a predtým učiteľ. Tieto výsledky boli bohato publikované v domácich a zahraničných časopisoch a na konferenciách. Autor sa na tieto
publikácie odvoláva pri prezentovaní svojich výsledkov.

Pozitívne hodnotím nasledujúce výsledky autora.
-    korpus KEMT HABILITAČNÁ PRÁCA FEI 63 SEMIENCO, ktorý obsahuje tristo anotovaných viet v slovenskom jazyku,
-    nástroj Dagger, ktorý implementuje Viterbiho dekódovanie, kde pravdepodobnosti pozorovaní sú estimované za pomoci prípon slov. Úspešnosť
tohto systému bola 56%, pre vytvorenie korpusu sa vybrali nahrávky relácie „Pošta pre Teba“,
-    fenomén prekrývania reči a jeho analýza v medziľudských interakciách. Korpus pozostáva z politických diskusných relácií „Na rovinu“ a „Pod
lampou“ v celkovej dĺžke približne 8 hodín,
-    výsledky národného projektu s názvom „Inteligentné rečové komunikačné rozhranie“, ktorý bol súčasťou štátneho programu “Budovanie
informačnej spoločnosti”, najmä dialógový systém IRKR,
-    VoiceON dialógový manažér vyvinutý v jazyku C++,



-    v rámci vývoja IRKR komunikátora sa autor práce podieľal na vytvorení jednotky riadenia dialógov VoiceON, na definovaní a výstavbe
architektúry systému IRKR (definovaní správovej komunikácie medzi komponentmi systému), vývoju jednotky rozpoznávania reči na báze HTK/ATK,
vývoju, nasadení a správe rečových aplikácií na báze jazyka VoiceXML,
-    systém IRKR, ktorý poskytoval služby Počasie a Cestovné poriadky (vlakov, autobusov a MHD Košice). Tieto služby boli dostupné od roku 2005
až približne do roku 2017, 
-    multimodálny dialógový systém MOBILTEL, ktorý bol vyvinutý v rámci rovnomenného projektu MOBILTEL – Mobilné multimodálne
telekomunikačné systémy a služby, 
-    multimodálny dialógový systém VoMIS (VoiceXML-based Multimodal Interactive System), ktorý umožňuje multimodálnu interakciu s robotom
NAO v slovenčine,
-    konverzačný systém SIMONA, tzv. konverzačný agent, ktorý patrí do skupiny konverzačných agentov s 3D podobou (ECA – Embodied
Conversational Agents). Jedná sa o asymetrický multimodálny konverzačný systém, ktorý ako svoj vstup prijíma reč používateľa a na svojom výstupe
produkuje reč, gestá, mimiku tváre a pohyby tela realizované cez 3D model človeka.
V súčasnej dobe sa autor venuje aj problematike detskej rečovej audiometrie v spolupráci s Laboratóriom experimentálnej fonetiky a komunikácie na
Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci tejto spolupráce
bola vytvorená aplikácia pre detskú rečovú audiometriu v slovenčine, určená pre včasnú domácu diagnostiku sluchových problémov u detí v rannom a
predškolskom veku (a staršie). Vytvorená metodika, samotná aplikácia ako aj výsledky experimentov boli popísané v publikáciách autora.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Dosiahnuté a publikované výsledky výskumnej práce habilitanta spolu s množstvom projektov a ohlasov na prácu autora potvrdzujú ich dôležitosť a
potvrdzujú významný prínos autora k rozvoju disciplíny komunikácie človeka so strojom v prirodzenom jazyku.
Zvlášť oceňujem to, že výsledky riešených projektov, nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti boli postupne prenášané do pedagogického procesu
najmä v rámci predmetov Spracovanie a prenos reči a audio signálov, Interaktívne elektronické a komunikačné systémy, Rečové interaktívne
komunikačné systémy a Moderné rečové aplikácie pre komunikačné technológie. 

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

K práci nemám zásadné pripomienky. Je napísaná prehľadne, systematicky koncipovaná a pôsobí ucelene a zrozumiteľne.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.    V niekoľkých starších publikáciách ste sa venovali aj problematike evaluácie kvality návrhu dialógových systémov pre telekomunikačné aplikácie.
Aplikačný rozsah dialógových systémov je v súčasnosti podstatne širší. Zaujímalo by ma, aký je v aktuálny stav (resp. aký je vývoj) v tejto oblasti
(QoS – Quality of Service, QoE – Quality of Experience) ?
2.    V práci (aj s odvolaním na niektoré vlastné publikácie) sa čiastočne venujete aj problematike dialógových aktov (dialogue acts) a sémantických rolí
(semantic roles), ktoré v komunikácii človeka s človekom vedú k dôležitým tzv. turn-taking okamihom v dialógu. Ako sa štúdium týchto javov
premieta do súčasných technológií interakcie človeka so strojom? Kde sa nachádza výskum vo svete kde u nás v tejto oblasti ?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele, ktoré si habilitant stanovil, boli v tejto práci dosiahnuté. Práca poskytuje prierez jeho výskumnej činnosti v oblasti komunikácie človeka so
strojom v prirodzenom jazyku. Samotné spracovanie témy v práci a dosiahnuté výsledky sú predpokladom jeho ďalšieho vedeckého a pedagogického
rastu.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitant touto prácou preukázal svoju erudovanosť, pedagogickú a vedeckú spôsobilosť v oblasti komunikácie človeka v prirodzenom jazyku. Splnil
všetky kritériá požadované pre habilitačné konanie, preukázal hlboké vedomosti a tvorivosť pri svojej výskumnej práci. Jeho publikačné výsledky,
zhodnotenie jeho pedagogickej práce v danej oblasti a účasť na riešení výskumných projektov ma oprávňujú odporučiť habilitačnej komisii prijať túto
prácu a po úspešnej obhajobe udeliť Ing. Stanislavovi Ondášovi, PhD. vedecko-pedagogický titul“ docent” v odbore habilitačného konania a
inauguračného konania telekomunikácie. 

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia 

ODPORÚČAM prijať k obhajobe 

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie.
        

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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