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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Méně náročné zadání, které spočívalo v přípravě dat, použití komerčních nástrojů pro rozpoznávání a

vyhodnocení výsledků.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno v základní míře, bez podstatných rozšíření. Zpracování zvuku probíhalo velmi primitivním

způsobem, pomocí vkládání WAV souborů, případně se vstupem pomocí mikrofonu. Dalo by se uvažovat o
využití API jednotlivých rozpoznávačů, případně alespoň o linkovém vstupu. Proběhla analýza nahrávek v
kategoriích muži-ženy, ale např. jednotlivá šumová prostředí nebyla oddělena.

Práce sice obsahuje celkové zhodnocení a závěr, ale velmi povrchní, přitom tato část by měla být nejvíce
informativní:

Proč jednotlivé nástroje dosáhly takových úspěšností, kterých dosáhly ?
Je přepis nahrávek to, k čemu jsou primárně určeny ?
Jak je ohnout", aby dosahovaly větších úspěšností ?
Jaká jsou doporučení pro jejich další vývoj ?

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah zprávy odpovídá složitosti práce, je na minimální hranici, avšak podle mého názoru přijatelný. Zpráva

obsahuje množství povídavých" pasáží, očekával bych spíše detailnější popis jednotlivých rozpoznávačů
(většinou není k disposici přímo od dané firmy, ale dá se dohledat). Více místa a přesnosti měla také autorka
věnovat metodice vyhodnocení. Mnohem lépe měla být také popsána použitá DATA, postrádám přesné označení
zdrojů, ze kterých data pocházela - jsou to databáze LDC a AMI ? Které ?

4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 S výše uvedenými výtkami je práce relativně logicky strukturovaná, některé pasáže se opakují.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je psána velmi pěknou češtinou bez chyb a překlepů, obrázky jsou dobře provedeny. Tabulky s výsledky

nejsou příliš čitelné je třeba značit alespoň nejlepší výsledky na každém řádku.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Většina literatury je ke komerčním nástrojům a k nástrojům pro vyhodnocení, není zastoupena modernější práce

podávající souhrn toho, jak moderní rozpoznávače fungují. Tomu odpovídají nepřesnosti v popisu.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Práce nemá klasický softwarový výstup, výsledné přesnosti a metodika vyhodnocení jsou částečně využitelné,

ale pro skutečné produkční" testování by bylo třeba ještě hodně práce.
8. Využitelnost výsledků
 Využitelné při dalším testování a/nebo vývoji komerčních nástrojů, do plné využitelnosti by bylo nutné podstatně

zlepšit, viz předcházející sekce.
9. Otázky k obhajobě
 Jak byla úspěšnost vyhodnocována v případě současně mluvících mluvčích u meetingových dat ?

Upřesněte, jak je to se znaky či slovy při hodnocení úspěšnosti.
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Jedná se pole mého názoru o průchodnou", nicméně podprůměrnou práci z hlediska pochopení, technického

vypracování i zpracování textu - ten je na úrovni jazykově (díky za pěknou češtinu), ale zaostává technicky.
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