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1. Assignment comments
 Práce se zabývá detekcí klíčových slov zadaných vzorem (QbE). Jedná se o výzkumný typ práce v těsné

spolupráci s výzkumnou skupinou zpracování řeči na FIT. Student měl pročíst a reimplementovat state-of-the-art
techniky pro QbE. Následně měl tyto techniky pokud možno vylepšit. Práce shrnuje získané výsledky za letošní i
minulý akademický rok, kdy techniky vyvinuté studentem byly součástí systému účastnícího se mezinárodních
evaluací.
Náročnost práce spočívá ve studiu a pochopení vědeckých článků na stejné či podobné téma. Též je třeba
následné reimplementování a ověření funkčnosti na běžných i interních datových sadách. Důležité jsou též závěry a
případné modifikace a vylepšení iplementovaných algoritmů.
Zadání bylo splněno.

2. Literature usage
 Student postupoval při získávání literatury a znalostí aktivně a samostatně. Nastudoval prameny, které mu byly

doporučeny. Sám si našel další potřebné zdroje.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Student pracoval aktivně. Byl součástí týmu výzkumné skupiny. Průběžně diskutoval s vedoucím další postup při

řešení práce. Rychle a aktivně studoval dodané články a implementoval potřebné algoritmy.
4. Assignment finalisation
 Student dokončil praktickou i textovou část v dostatečném předstihu. Struktura textové práce byla konzultována a

návrhy na změny byly zapracovány.
5. Publications, awards
 Práce byla publikována na Excel@FIT formou posteru. Dále byla tato práce součástí vítězného systému QUESST

2014 evaluací. Čistě studentův přístup byl třetí. Evaluací se účastnilo deset týmů a bylo odesláno přes dvacet
systémů. Dílo spojené s touto prací bylo publikováno na ICASSP 2015 a ICASSP 2014 - obě mezinárodní a
špičkové IEEE konference.

6. Total assessment excellent (A)
 Velmi kladně hodnotím samostatnost a proaktivnost. Student sám nastudoval dodané materiály, navrhl a

implementoval vše, co bylo potřeba. Samostatně si našel další zdroje. Pracoval aktivně a i během evaluací neměl
problémy s dosažením zadaných termínů.

 

In Brno 5. June 2015
.................................
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