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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Spracovanie rečových signálov, či už rozpoznanie reči alebo syntéza reči je vedná oblasť, ktorá má vo svete ako aj na pracovisku habilitanta pomerne
dlhú tradíciu. Základné problémy rozpoznania a syntézy reči sú pomerne dobre zvladnuté a v súčasnosti existujú rečové aplikácie na veľmi dobrej
úrovni pre väčšinu jazykov. Výzvou sa ale stávajú systémy, ktoré využívajú moduly rečovej syntézy a analýzy pre vytváranie komplexných
multimediálnych aplikícií, akými su napr. práve dialógové systémy pre komunikáciu človeka so strojom, ktorá je človeku prirodzená. Takéto systémy
sa často dopĺňajú o prvky strojového učenia a umelej inteligencie. Konštatujem, že habilitant sa venuje téme, ktorá je vysoko aktuálna.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ing. Ondáš sa téme venuje už viac rokov a vypracoval si vedecké návyky pre vyslovenie hypotéz, návrhu postupu overenia, simulácie a vyhodnotenia
výsledkov. Do tohto základného a všeobecného princípu vedeckej práce patrí pri spracovaní dialógov ale aj spracovania reči, či multimédií vo
všeobecnosti, patrí aj práca s veľkými dátami. Habilitant s vysokou erudíciou používa ako vedecký nástroj tvorbu databáz a s tým súvisiace postupy
ako trénovacie množiny, testovacie množiny ako aj vyuýívanie ďalších nástrojov pre spracovanie veľkých dát. špecifické, neštandardné postupy sa pri
spracovaní rečových signálov stávajú kľúčom k vedeckemu úspechu.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Ing. Ondáš v svojej habilitačnej práci analyzuje možnosti využitia prirodzených spôsobov komunikácie so strojom. Práca predstavuje autorovu snahu o
príspevok do návrhu systému pre dialóg človek-stroj. Autor ukázal hlboké vedomosti nielen z oblasti spracovania reči ale aj využitia týchto poznatkov
pri definovaní pravidiel pre komunikáciu a dialóg s technickými zariadeniami. Orientácia autora najmä do oblasti spracovania reči a jazyka
(rozpoznávanie, syntéza) ako aj do oblasti vyššej analýzy rečových signálov v podobe komunikácie a dialógu je neodškriepiteľná a vysoko erudovaná.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Výskumná oblasť rozvoja dialógových systémov človek - stroj je dôležitý prvok v ďalšom pokroku automatizácie systémov, Výskum v oblasti
rečových technológií je spravidla závislý na jazyku, preto je práca v takejto oblasti pomerne ľahko pôvodná. Výskum Ing. Ondáša, aj keď sa venuje
najmä slovenskému jazyku, prekračuje hranice Slovenska a je prínosom aj v medzinárodnom meradle. Habilitant priniesol do výskumu komunikácie
človek - stroj viac pôvodných prístupov.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Habilitant vo svojej práci predstavil veľmi jasne svoju prácu v oblasti za uplynulých skoro 20 rokov. Za ten čas vytvoril nielen teoretické predpoklady
pre dialógové systémy ale navrhol a otestoval viacero funkčných modulov, ktoré využil pri budovaní komplexných systémov. Funkčnosť modulov je
kvalitne v práci opísaná. Vysoko však hodnotím nielen praktickú časť výskumu habilitanta, ale aj samotné spracovanie práce, ktorá predstavuje ucelené
dielo k téme a odporučam prepracovať prácu do formy monografie. Práca sa veľmi dobre čítala a môže slúžiť ako študijný materiál k odpovedajúcemu
predmetu v rámci inžinierskeho štúdia.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Vytváranie dialógovách systémov pre komunikáciu človek - stroj je výrazný posun v problematike prirodzenej komunikáciš človeka so strojom. Snaha
vytvoriť komunikačný kanál, ktorý nehľadá ľahkú komunikáciu pre stroj ale pre človeka je logický vývoj v kontrole strojov ale prináša niekoľko výziev
a problémov. Zložitosť algoritmov pre prirodzenú komunikáciu často presahuje zložitosť samotných aplikácií kde sa prirodzená komunikácia využíva.
Napriek tomu sa prirodzena komunikácia stále nachadza na začiatku cesty. Detské choroby, ako neprirodzenosť odpovedí stroja, ťažkopádne
rozpoznanie replík človeka sú len časťou problému. Aké perspektívy a výzvy vidíte v tejto oblasti v budúcnosti? Strojové učenie sa v súčasnosti
intenzívne využíva. V akých dielčích problémoch vidíte v budúcnosti napr. umelú inteligenciu (odhad zmyslu vypovedanej vety, pochopenie vtipu
alebo identifikácia dezinformácií)?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

So záujmom som sa zoznámil aj s celkovou vedeckovýskumnou ako aj pedagogickou prácou habilitantky. Pedagogické výsledky ako aj publikačná



činnosť odpovedá úrovni docenta. Aj keď niektoré parametre pre habilitáciu sú splnené len tesne, tento fakt je bohato vyvážený nadpriemernou
aktivitou v ostatných parametroch celkového hodnotenia.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitant svojou odbornou aktivitou preukázal schopnosť samostatnej tvorivej práce. Z predložených materiálov je jasná pedagogická aktivita ako aj
schopnosť prezentovať výsledky na medzinárodných konferenciách. Habilitačná práca spĺňa všetky náležitosti kladené na takýto typ práce. S
potešením môžem konštatovať, že ing. Stanislav Ondáš, PhD je vyzretou vedecko-pedagogickou osobnosťou so zmyslom pre tvorivé myslenie a
inovatívné riešenia.
Odporúčam vymenovať Ing. Stanislava Ondáša, PhD za docenta.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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