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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Diplomová práce je kratší díky zvolenému řádkováni 1.0. V případě běžně používaného řádkování (1.5) by se

počet stran zvýšil na standardní velikost.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 K prezentační části práce mám tyto výhrady:

Str. 5.: pojem "kritické pásmo" je zmíněn bez předchozího vysvětlení (lze ale nalézt později v textu).
Str. 13: chyby v rovnicích 2.17,2.18.
Str. 14: rovnice nemá číslování a index "a" není nikde vysvětlen.
Celá kapitola 5. "Experimenty", tedy klíčová část celé práce je orientačně značně náročná zejména díky
současnému užití chybovosti a úspěšnosti. V tabulkách autor užívá chybovost (WER[%]), ale v textu a v
grafech autor používá "úspěšnost" (100-WER[%]).

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce je celkově dobře napsána bez výrazných překlepů. Mám jen tyto výhrady:

lepší formulace vět na straně 3 (značeno tužkou).
Opakovaný překlep MPI -> MPE (str. 20, 23).

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Citační etika byla splněna, mám jen tyto výhrady:

Str. 3: Na konci kapitoly 2.1. autor zmiňuje existenci nových metod a postupů aniž by nějaké konkrétní
citoval či zmínil.
Str. 21: Pojem I-Smoothing by též zasluhoval citaci.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Student rozšířil soustavu skriptů pro trénování akustických modelů, tak aby byla umožněna adaptace pro

nepřepsaná data. Výsledky odpovídají teoretickým předpokladům publikovaných na vědeckých konferencích.
8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup bude přímo využitelný ve firmě Phonexia.
9. Otázky k obhajobě
 V textu se zmiňujete velké množství externích zdrojů (titulky, web...) pro tvorbu jazykového modelu. Byly

tyto data přidány k původním přepisům se stejnou váhou, nebo byla tvorba jazykového modelu
optimalizována?
Jak se změní úspěšnost pokud zadaptujete již adaptovaný systém. 
Myslíte že způsob jakým je měřena věrohodnost ("confidence") je plně dostačující nebo by šel nadále
vylepšit.Pokud ano, jaký způsob by jste navrhoval.

    
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce plně potvrzuje teoretické předpoklady ohledně trénování s částečnou supervizí a její výstup bude použit ve

firmě Phonexia. Tento způsob značně šetří náklady a čas na tvorbu akustického modelu díky úspoře nutnosti
velkého množství anotovaných dat. Škoda, že student neměl více času při dokončování, a tedy klíčová sekce je
značně nepřehledná.
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