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1. Informace k zadání
 Práce je hodně experimentální. Studentka se musela seznámit s problematikou detekce řečové aktivity, daty pro

tuto problematiku, vytvořit trénovací a testovací sety, navrhnout klasifikátor, postavit a otestovat ho.
Zadání bylo splňeno.

2. Práce s literaturou
 Studentka pracovala s literaturou velice dobře a přečetla všechny doporučené články na dané téma a aktivně si

hledala další.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 První semetr byla studentka na Erasmus stáži v Řecku a z toho důvodu konzultace probíhaly emailovou formou. Po

příjezdu ze zahraničí studentka docházela pravidelně každý týden na konzultace, na které byla vždy připravena.
Pokud se konzultace nekonala posílala emailovou zprávu o stavu řešení. Studentka velice aktivně řešila vyskytnuté
problémy, se kterými se vypořádala velice rychle.

4. Aktivita při dokončování
 První semestr byl zaměřen spíše na teoretické rozkoumání problému, seznámení se s daty. Druhý semetr

studentka pracovala opravdu hodně a měla pak dostatek času na samotné napsání práce a  veškerou konzultaci.
Struktura a obsah práce byl konzultován s velikým předstihem a samotná práce napsaná také s dostatečnou
rezervou.

5. Publikační činnost, ocenění
 Odborný článek na EXCEL FIT 2016: Investigation of bottleneck features for emotion recognition. Ocenění

odborným panelem.
Účast na projektu Virtualni prohlidka FITu
Spoluautor článku:  POVOLNÝ Filip, MATĚJKA Pavel, HRADIŠ Michal, POPKOVÁ Anna, OTRUSINA
Lubomír, SMRŽ Pavel, WOOD Ian, ROBIN Cécile a LAMEL Lori. Multimodal Emotion Recognition for AVEC
2016 Challenge. In: AVEC '16 Proceedings of the 6th International Workshop on Audio/Visual Emotion
Challenge. Amsterdam: Association for Computing Machinery, 2016.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Studentka pracovala celý rok a s pravidelnými konzultacemi, na které byla vždy připravena. Připravila, navrhla

a odzkoušla svůj návrh systému na detekci řečové aktivity. Práci samotnou, její výsledky a přístup studentky
hodnotím velice pozitivně.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 4. června 2019

 Matějka Pavel, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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