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OPONENTSKÝ POSUDEK  
DISERTAČNÍ PRÁCE ING. PETRA ZELINKY 

„ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI STROJOVÉHO ROZPOZNÁVÁNÍ ŘEČI“ 
 

A. Rozbor práce a připomínky k obsahu 

Disertační práce Ing. Petra Zelinky se týká oblasti počítačového rozpoznávání řeči. Jedná 
se o výzkumnou oblast, která je v posledních dvou desetiletích v centru pozornosti mnoha 
vědeckých týmů na celém světě i v České republice a která díky soustředěnému úsilí stovek 
vědců prochází velmi rychlým vývojem. Zatímco v 70. a 80. letech minulého století bylo 
hlavní metou výzkumu zvládnout rozpoznávání několika desítek povelů metodami založený-
mi na porovnávání slov s jejich předem nahranými vzorky (metoda dynamického borcení času 
- DTW) či jejich modely (metoda celoslovních skrytých Markovových modelů – HMM), 
v současné době již existují komerční i volně-šiřitelné programy umožňující rozpoznávání 
plynulé řeči se slovníky o velikosti 100 000 slov i více. Základní principy těchto moderních 
systémů jsou známé a lze je nalézt v mnoha přehledových článcích i učebnicích. Přesto však 
stále zůstává řada problémů, které se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit, ať už se jedná např. 
o funkčnost systémů v hlučném prostředí, při spontánním řečovém projevu, nebo při atypické 
výslovnosti. Velkou výzvou k řešení je také výpočetní náročnost použitých metod a algoritmů, 
jejich efektivní implementace, snaha zvýšit rychlost rozpoznávání, či zvládnout specifické 
problémy některých jazyků. 

V tomto kontextu vznikla disertační práce Ing. Zelinky, odevzdaná v roce 2011 a nazvaná 
„Zvyšování účinnosti strojového rozpoznávání řeči“. Široce pojatý a tedy mnohoslibný název 
vzbuzuje ve čtenáři velká očekávání spojená s tím, že v práci najde odpovědi na mnohé (nebo 
alespoň některé) z aktuálních otázek uvedených výše. Bohužel, není to pravda. Pokud by měl 
titul práce odpovídat obsahu (a jsem přesvědčen, že u disertační práce by tomu tak mělo být), 
musela by se práce jmenovat např. takto: „Studie vlivu šumu a hlasitosti řeči na jednoduchý 
systém rozpoznávání izolovaných slov z malého slovníku“. Věřím, že i takto poctivě pojmeno-
vaná práce by měla šanci na úspěšné obhájení, pokud by alespoň použité metody, nástroje a 
experimenty odpovídaly současnému stavu vědění v daném oboru. 

V úvodu disertace autor nastiňuje motivaci své práce. Tou je snaha navrhnout systém, 
který by byl schopen reagovat na hlasové povely lékařů během operace. Je to úloha legitimní, 
specifická a určitě řešitelná. Jejímu řešení by ovšem měl předcházet rozbor požadavků, pře-
hled současného stavu technik rozpoznávání řeči, průzkum hlavních problémů při jejich nasa-
zení v cílové aplikaci, následovaný návrhem metod na jejich řešení. Navržený systém by pak 
měl projít důkladným experimentálním ověřením v podmínkách co nejbližších cílovému na-
sazení. Při výběru metod by samozřejmě hrály klíčovou roli požadavky na přesnost a rychlost 
odezvy a na flexibilitu. Čili, měly by být zákonitě zvoleny ty metody, které jsou v současné 
době zárukou nejvyšší přesnosti a zároveň jsou natolik flexibilní, že je lze prakticky okamžitě 
přizpůsobit požadovanému slovníku, libovolnému uživateli i konkrétnímu prostředí. Naopak 
metody, které již z principu neumožňují dosáhnout vysoké úspěšnosti a navíc by pro každé 



nové slovo či nového uživatele vyžadovaly spoustu lidské práce, by měly být z praktických i 
pragmatických důvodů vyloučeny. 

Od druhé kapitoly, nazvané Dosavadní vývoj, bych očekával přehled současného stavu v 
oblasti rozpoznávání řeči a popis klíčových technik a modulů, které se zde používají. Měly by 
tedy být nejprve zmíněny techniky parametrizace signálu, principy rozpoznávání řeči založené 
na akustickém, lexikálním a jazykovém modelování, metody vyhodnocování úspěšnosti, apod. 
V této části by autor dokázal, že je seznámen se současným stavem v oboru, a zároveň by zde 
mohl ukázat, kde jsou kritická místa při řešení cílové úlohy, a na ně se pak zaměřit. Z tohoto 
rozboru by také vyplynulo, které současné postupy a metody rozpoznávání řeči by nejlépe 
splňovaly výše uvedené požadavky na přesnost a praktickou použitelnost. Bohužel, tato část 
v disertaci úplně chybí. Místo zasvěceného přehledu metod rozpoznávání řeči se čtenář musí 
smířit s pouhými třemi odstavci textu a jedním obrázkem na str.2. Zbylá část kapitoly se pak 
poměrně podrobně věnuje rozboru vlivů řečníka a okolí na zvukový signál a na proces rozpo-
znávání řeči. Tento text by byl na místě, pokud by byl jasně zasazen do kontextu představe-
ných rozpoznávacích technik. 

Ve třetí kapitole si autor vytyčuje cíle práce. Hned prvním a pro práci klíčovým cílem je 
nalezení optimální struktury rozpoznávače s ohledem na uvažovanou úlohu, tedy dosažení co 
nejvyšší úspěšnosti rozpoznávání pro relativně malý slovník a malou skupinu uživatelů. Na to 
pak navazují dva další cíle týkající se odolnosti vůči šumu a hlasitosti promluvy. 

V následující kapitole se autor snaží splnit první zadaný cíl, tj. najít nejvhodnější struktu-
ru rozpoznávače pro úlohu zmíněnou v úvodu práce. Volí zde mezi dvěma technikami, tech-
nikou DTW, která svůj vrchol zaznamenala v 70. letech minulého století, a technikou jen o 
pár let mladší, založenou na celoslovních Markovových modelech. Obě techniky byly ve své 
době průlomové, nicméně od jejich zavedení před cca 25 až 30 lety se vývoj v rozpoznávání 
řeči posunul významně dále. Budiž řečeno, že stěžejním nedostatkem obou technik je to, že 
každé slovo ve slovníku musí být předem nahráno, a to hned několikrát a nejlépe všemi po-
tenciálními uživateli. Naopak, techniky používané v posledních 20 letech, které jsou založené 
na robustně natrénovaných modelech hlásek, z nichž lze složit jakékoliv slovo, tuto základní 
nevýhodu nemají, přičemž jsou schopné dosáhnout výrazně lepších výsledků, než autor dosáhl 
v testech uvedených v kapitole 4 a 6. Kromě volby značně zastaralé a neperspektivní metody 
rozpoznávání se autor dopouští dalšího fatálního opomenutí, když pro parametrizaci řečového 
signálu nepoužívá tzv. dynamické příznaky (vyplývá to např. ze zmínek na str. 30 a na str. 
74). Přidání tohoto typu příznaků je považováno za víceméně standardní operaci při rozpo-
znávání řeči (a to už od počátku 90. let), která vede na vyšší robustnost modelů jak vůči změ-
ně mluvčího, tak i hlasitosti. Autorova volba má bohužel za následek, že naprostá většina vý-
sledků a závěrů uvedených v dalších kapitolách je významně poznamenána jak nevhodným 
výběrem rozpoznávače a způsobu jeho trénování, tak i neadekvátní metodou parametrizace 
signálu.  

Pátá kapitola je věnována problému zvyšování šumové odolnosti rozpoznávače. Zde autor 
vychází z již zvolené struktury rozpoznávače, kterou modifikuje několika způsoby. Jedním 
z nich je kubická interpolace parametrů výstupního rozložení HMM. Je to jistě jeden možných 
způsobů, otázka ale je, jestli by tato modifikace byla nutná, kdyby se modely trénovaly z do-
statečně velké řečové databáze, což je rovněž jeden ze standardů dnešní doby. Další navržená 
metoda rozvíjí myšlenku (různými autory navrženého) paralelního řazení modelů slov a mo-
delu šumu. I zde by bylo nutné porovnat, jak by metoda fungovala u klasického rozpoznávače 
s hláskovými modely.  



V šesté a nejrozsáhlejší kapitole se autor zaměřuje na zvyšování odolnosti rozpoznávače 
vůči změnám v hlasovém projevu mluvčího, přičemž se jedná hlavně o změnu hlasitosti od 
šeptaného projevu až po křik. Za přínosné lze považovat vytvoření databáze nahrávek zahrnu-
jících řeč v pěti stupních hlasového úsilí. Autor věnoval této části velkou pozornost. Nahrávky 
pořídil za přesně definovaných podmínek ve speciální bezdozvukové místnosti. Databáze po-
skytuje vhodný materiál pro analýzu signálu řeči a pro studium jevů spojených s tvorbou řeči 
za různých podmínek. Autor řadu těchto analytických výsledků popisuje a graficky prezentuje 
na str. 63 až 74. Problém této databáze však spočívá v tom, že není příliš vhodná pro vlastní 
experimenty s rozpoznáváním (o nějž by ale v této práci mělo jít především). Autor to nepří-
mo dokazuje i tím, že z celé databáze používá jen její malou část, která obsahuje nahrávky 
deseti číslovek. (Většina ostatních nahrávek totiž nepředstavuje slova ani promluvy, u nichž 
by mělo smysl podrobovat je rozpoznávání. Navíc, u některých nahrávek, např. v sekci „Ty-
pické příkazy“ si čtenář musí položit otázku, proč byla zvolena slova uvedená na str. 58, a ne 
povely, které by přicházely v úvahu třeba právě na operačním sále a na nichž by se dala de-
monstrovat vazba na úlohu představenou v úvodu.)  

V této šesté kapitole autor prezentuje největší množství výsledků, které uspořádal do řady 
tabulek. Nicméně při podrobnějším čtení je vidět, že mnohé výsledky pouze ilustrují klasické 
experimenty, pro jejichž provedení nebylo nutné přicházet s žádnou novou metodou. Jedná se  
např. o experiment A-1, v němž jsou data ze všech módů použita při trénování, či naopak B-2, 
kdy jsou modely trénovány pouze na konkrétním mluvčím. Ostatní experimenty buď ilustrují 
využití klasických metod adaptace nebo se snaží zapojit do procesu rozpoznávání klasifikátor 
řečového módu. Určitým paradoxem tohoto klasifikátoru je to, že je založen na detekci kon-
krétních hlásek a jejich analýze. Použitý způsob detekce, kterému musela předcházet rozsáhlá 
ruční práce při segmentaci nahrávek na jednotlivé fonémy (str. 63),  jen dokazuje, že zvolený 
typ celoslovního rozpoznávače není vhodným nástrojem, neboť klasický hláskově orientovaný 
rozpoznávač by toto všechno vyřešil sám. Při pročítání popisu experimentů si člověk uvědomí 
další velký paradox: Pořízené množství nahrávek je totiž příliš malé, pokud se na něm musí 
jak trénovat, tak i testovat. Uživatel je pak postaven před neřešitelný problém, zda použít více 
dat pro trénování a získat tak lepší modely, čímž ale zároveň zmenší rozsah testovací množiny 
a do jisté míry znevěrohodní výsledky, či zda to má udělat naopak. Extrémním příkladem to-
hoto dilematu jsou čísla v tabulce 6.20, kde jsou uvedeny výsledky rozpoznávání systému 
naučeného pro každou osobu zvlášť. V tomto případě bylo pět z deseti nahrávek každé číslov-
ky použito pro natrénování modelu (což je velmi málo pro robustní model) a zbylých pět na-
hrávek pro jeho otestování. V celém testu tak bylo použito pouze 10x5=50 testovacích nahrá-
vek, což znamená, že jedno chybné rozpoznání representovalo 2 %  ve výsledném skóre. Na 
závěr budiž řečeno, že i tak jsou chybovosti rozpoznávače uvedené v kapitole 6 velmi vysoké 
v porovnání s tím, jak by vypadaly výsledky dosažené s moderním rozpoznávačem a se stan-
dardní parametrizací signálu. Už jen použití dynamických příznaků by výrazně zvýšilo ro-
bustnost vůči změně hlasitosti. 

B. Aktuálnost a vazba na současný stav vědy 

Na základě výše uvedeného podrobného rozboru musím konstatovat, že předložená práce 
není odrazem současného stavu vědění v oblasti počítačového zpracování a rozpoznávání řeči.  

C. Původní přínosy autora 

Autor sám bohužel zkomplikoval jasné vymezení vlastního přínosu práce především tím, 
že nepopsal současný stav oboru, nepostavil své řešení na existujících moderních metodách a 
přístupech a naopak se příliš upnul na zastaralé a dnes již neperspektivní přístupy z 80. let 



minulého století. Metody, které ve své práci popsal a navrhl, nelze na základě výsledků objek-
tivně vyhodnotit jako lepší nebo horší než metody známé a běžně používané.  

D. Publikace výsledků na potřebné úrovni 

 V příloze autoreferátu autor uvádí celkem 7 publikovaných prací. Z čistě kvantitativního 
hlediska by tento počet mohl být považován za dostatečný. Z podrobnějšího rozboru však vy-
plývá, že ani jedna práce nebyla publikována na odborném fóru, za jaké lze v oboru zpracová-
ní řeči považovat zejména prestižní světové konference Interspeech, ICASSP či alespoň TSD. 
Myslím si, že by mělo být v zájmu disertanta, aby se snažil výsledky své práce konfrontovat 
s výsledky ostatních odborníků v daném oboru, získávat tím přehled o současném stavu vědě-
ní, sbírat zkušenosti z prezentací před odborníky a učit se z podnětů recenzentů, kteří v daném 
oboru pracují.  

V této souvislosti stojí za zmínku, že autor sám ve své disertaci uvádí (na str. 20), že 
v rámci letošní světové konference Interspeech 2011 proběhla sekce velmi blízká tématu jeho 
práce. Je proto škoda, že se zde nepokusil publikovat výsledky své práce. Druhou letošní vý-
jimečnou příležitostí byla konference ICASSP, která se v roce 2011 konala v Praze a jejíž 
významná část je tradičně věnována nejaktuálnějším otázkám zpracování a rozpoznávání řeči. 
Bohužel ani tu nevyužil.  

E. Hlavní nedostatky práce 

a) V práci schází přehled současného stavu v oboru rozpoznávání řeči. Není uveden pře-
hled a rozbor metod používaných v posledních dvaceti letech. 

b) Práce staví na metodách, které byly aktuální před 20 až 30 lety a které nemohou soutě-
žit – ani v úspěšnosti ani v praktičnosti – s metodami a přístupy používanými v současnosti. 

c) Práce nemá jasně vymezený cíl ani zaměření, motivace zmíněná v úvodu není konzis-
tentně rozvíjena a ani název práce neodpovídá skutečnému obsahu. 

d) Výsledky experimentálních prací jsou ovlivněny jak použitými metodami tak i metodi-
kou a nedostatečně reprezentativním výběrem testovacích dat a nelze z nich proto učinit ob-
jektivní závěry o použitelnosti navržených postupů.     

 

E. Závěrečné stanovisko oponenta 

Na základě podrobného rozboru předložené disertační práce a s ohledem na výše uvedené 
připomínky nedoporučuji, aby byla práce v této podobě uznána za disertační práci odpovídají-
cí titulu Ph.D. na FEKT VUT v oboru Elektronika a sdělovací technika.  

 

V Liberci 26.10.2011      Jan Nouza     




