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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Za posledných 10 rokov spravili rečové technológie obrovský pokrok vďaka rozvoju metód hlbokých neurónových sietí. Ostávajú však nevyriešené
podstatné problémy, ako napríklad podpora pre jazyky s menším počtom rečníkov, robustnosť rozpoznávania, alebo tvorba prirodzených dialógových
rozhraní pre inteligentné zariadenia. 

V kapitolách 5 až 7 habilitačnej práce sa autor sústreďuje práve na túto poslednú tému t.j. na popis problematiky rečového dialógu a tvorby systémov
na riadenie dialógu. Toto je oblasť aktívneho výskumu, ktorá sa snaží napodobniť kognitívne procesy ľudskej mysle. 

Tému práce preto považujem za vysoko aktuálnu.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Autor koncipoval habilitačnú prácu tak, aby po úpravách mohla slúžiť aj ako učebnica pre predmety súvisiace s rečovými technológiami vyučovanými
na KEMT. Logická stavba práce je prispôsobená tomuto cieľu. Autor v práci uvádza definície najdôležitejších pojmov, vysvetľuje problémy, vrátane
možnosti delenia na čiastkové problémy, a kategorizuje možné riešenia. Nechýba historický pohľad na evolúciu týchto riešení. Práca je doplnená
príkladmi realizovaných riešení a implementácií zo sveta i z prác autora počas jeho pôsobenia v Laboratóriu rečových a mobilných technológií. 

Celkovo autorovo dielo má aj pedagogický aj vedecký charakter, takže metodiku práce považujem za vhodne zvolenú.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Autor pri tvorbe habilitačnej práce vychádzal z vlastných publikácií, ako napríklad 

[Ond07] S. Ondáš, “Principles of Voice services design for IRKR communicator”, 2007
[Ond14a] S. Ondáš, D. Hládek, J. Juhár, „Semantic roles labeling system for Slovak sentences“, In: CogInfoCom 2014 : 5th IEEE International
Conference on Cognitive Infocommunications : November 5-7, 2014, Vietry sul Mare, Italy.
[Ond15] S. Ondáš, J. Juhár, "Distance-based dialog acts labeling," In: 2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications
(CogInfoCom), Gyor, Hungary, 2015,
[Ond19a] S. Ondáš, M. Pleva, “Anticipation and its applications in human-machine interaction”, In: ITAT 2019: Proceedings of the 19th conference
Information Technologies - Applications and Theory,
[Ond18b] S. Ondáš, J. Juhár, E. Kiktová and J. Zimmermann, "Anticipation in speech-based human-machine interfaces," 2018 9th IEEE International
Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Budapest, Hungary, 2018

Originálny príspevok práce vnímam vo vytvorení logicky uceleného textu, ktorý poznatky z týchto a ďalších vedeckých publikácií rozvíja do
učebnicovej podoby v slovenskom jazyku.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Zoznam publikácií autora je veľmi bohatý. Obsahuje práce vedeckého, technického aj edukačného zamerania. Podrobné hodnotenie každej publikácie je
nad rámec tohto posudku a už v bolo vykonané v príslušných recenzných a posudkových konaniach. 

Osobne som z publikačného zoznamu vybral štyri zahraničné karentové publikácie týkajúce sa rôznorodých výskumných tém:

•    článok z roku 2012 o robotovi s rečovým rozhraním odolným voči hluku, pričom odolnosť bola založená na metóde spektrálnej redukcie,
•    článok z roku 2016 o vyhladenej pravdepodobnostnej metrike aplikovanej na detekciu chýb zoskanovaných dokumentov,
•    článok z roku 2017 o fúzii zvukovej a časovej informácie na identifikáciu prihlasovaných užívateľov,
•    článok z roku 2020 o aplikácii na vyhodnotnenie sluchového vnímania detských pacientov.

Po ich preštudovaní môžem zhodnotiť, že tieto články sú na vysokej odbornej úrovni a vďaka aplikačnému zameraniu navyše majú významný socio-



ekonomický prínos.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Formálna stránka práce je vynikajúca. 

Mám však poznámku k sekcii 5.2.2, ktorá uvádza učenie formou odmeny ako metódu na riadenie dialógu v systémoch druhej generácie. O tejto forme
učenia je známe, že vyžaduje veľké množstvo trénovacích dát. Preto považujem za otázne, či táto metóda bude realizovateľná mimo prostredia
nadnárodných spoločností, ktoré jediné majú k dispozícii enormné množstvo dát.

Ako veľmi pozitívne vnímam poukázanie prepojení problematiky dialógu s mnohými ďalšími vedeckými oblasťami - spracovaním signálu, softvérovým
inžinierstvom, neurónovými sieťami, teóriou pravdepodobnostných modelov, lingvistikou, filozofiou a neurovedou. Takýto interdisciplinárny pohľad
má potenciál lepšie zaujať študentov rôznych úrovní a zlepšiť pochopenie reči ako komplexného komunikačného prostriedku.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Vaša habilitačná práca je dobrým základom pre tvorbu prednášok. Mohli by ste nám predostrieť Vašu víziu, ako doplniť predmety založené na tejto
práci praktickými úlohami na realizáciu cvičení? Ako by ste motivovali študentov na tvorbu originálnych riešení? 

Súvisiaca otázka je ohľadne systému VoiceON, ktorý bol prezentovaný v habilitačnej práci. Máte koncepciu ako tento komponent využiť pri výučbe?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Samotná habilitačná práca poskytuje ucelený pohľad na časť výskumnej problematiky uchádzača. V siedmej kapitole je krátky prehľad dosiahnutých
aplikačných výstupov, ako sú napríklad dialógový systémy IRKR a MOBILTEL, systém multimodálnej interakcie robota NAO a interakčný systém
SIMONA.

Z charakteristiky uchádzača by som vyzdvihol veľké množstvo vedeckých publikácií (vyše 100 publikácií), vedenie prednášok v deviatich rôznych
predmetoch v období uplynulých 10 rokov, a účasť vo vyše 20 vedecko-výskumných grantoch. 

Podľa predloženej charakteristiky uchádzač spĺňa kritéria pre habililtačné konanie vo všetkých položkách a vo viacerých ich mnohonásobne prekračuje.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Záverom konštatujem, že habilitačná práca Ing. Stanislava Ondáša, PhD. má veľmi dobrú úroveň a doterajšie výsledky v pedagogickej a vedecko-
výskumnej práci plne zodpovedajú požiadavkám habilitačného konania. Na základe toho odporúčam Vedeckej rade FEI TUKE v Košiciach vymenovať 

Ing. Stanislava Ondáša, PhD.

za docenta v študijnom odbore Informatika, odbore habilitačného 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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