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Pan Ing. Petr Zelinka předložil disertační práci na téma „Zvyšování účinnosti strojového 

rozpoznávání řeči.“ Zvolené téma je součástí výzkumu v rozsáhlé oblasti řečových 

technologií. V mnoha oborech je potřeba hlasové ovládání strojů a přístrojů. Běžně dostupné 

komerční systémy ale nedosahují potřebnou kvalitu. Proto řešení této problematiky považuji 

za velmi důležité. Téma předložené disertační práce patří do oboru disertace a je aktuální. 

Disertant se věnuje analýze spolehlivosti systémů automatického rozpoznávání řeči 

v reálných podmínkách. Kromě přehledu používaných metod identifikace vlivů reálného 

prostředí na rozpoznávání signálů, se autor zaměřuje na návrh nových postupů při tvorbě 

akustických modelů zašuměné řeči. Zaměřil se, mimo jiné, na vliv změn v hlasovém úsilí 

mluvčího na rozpoznání řeči.  Zkoumá pět hlasových módů, a to šepot, tichou řeč, normální 

řeč, hlasitou řeč a křik. Navrženou metodiku ověřil na rozpoznávači izolovaných slov, a to 

pomocí dat získaných z nahrávek akustického pozadí operačního sálu při neurochirurgické 

operaci. Zaměření na tuto konkrétní aplikaci je přínosem pro odborníky z obou odvětví, 

technického i lékařského.  

Práce je členěna do 8 kapitol (autor do výčtu kapitol počítá i literaturu) a je doplněna sezna-

mem obrázků, tabulek, použitých zkratek a symbolů. Rozsah práce je 94 stran, obsahuje 118 

odkazů na zahraniční i domácí publikace. Vlastních prací, jejichž je autorem nebo spoluauto-

rem, je z tohoto počtu 14 (3 časopisecké, z toho 2 s IF, ostatní sborníky z konferencí). Lze 

tedy konstatovat, že podstatná část disertační práce byla publikována na odpovídající úrovni 

(kopie tří význačných publikací jsou přiloženy k disertační práci). 

Text práce je vyvážený, použité metody jsou moderní. Kromě standardních částí, jako jsou 

úvod, závěr a cíle disertace, je věnována přibližně stejná část přehledu dosavadního vývoje, 

zvyšování šumové robustnosti rozpoznávače a zvyšování odolnosti rozpoznávače vůči 

změnám v promluvě mluvčího. Menší část práce se týká výběru vhodné struktury 

rozpoznávače. 

Původní přínos disertanta vidím v navržení nových postupů pro tvorbu akustických modelů 

zašuměné řeči a především v jejich ověření v konkrétní aplikaci, v reálném prostředí. Oceňuji 

také fakt, že se jedná o zahraniční spolupráci. Dalším původním výsledkem je vytvoření 

řečové databáze BUT-VE1 obsahující všech pět hlasových módů. 

Po formální a technické stránce má předložená práce velmi dobrou úroveň. Obsahuje všechny 

požadované náležitosti.  Výborný dojem z práce mírně narušuje fakt, že autor v některých 

případech používá v českém textu anglické výrazy. Pokud je to opravdu nezbytné, v češtině 

neexistuje ekvivalent plně vystihující anglický originál, je nutné dát tento výraz do uvozovek 

nebo jej vyznačit jiným způsobem. Tato výtka však nesnižuje hodnotu práce. 

K práci mám několik připomínek, dotazů a doporučení. 



Mezi připomínky patří např. poznámka, že 

- Fonetickou segmentaci děláte na „číslovkách“ z databáze. Domnívám se, že že i když se 

jedná o klasifikátor nezávislý na slovníku, tak takovýto trénovací soubor není dostatečně 

reprezentativní. Neobsahuje totiž většinu řečových charakteristik plynoucích 

z koartikulace. 

- Nerozumím větě (str. 71): „…oddělení trénovací a testovací podmnožiny dat přitom 

zajistí zabránění přetrénování“. Při tréninku ANN musí být vždy oddělena trénovací a 

testovací množina. 

- Str. 74 , SVM – dělíte data na ½ trénovacích a ½ testovacích. Obvyklý poměr bývá 2/3 

trénovací a 1/3 testovací. 

- Str. 76 – šepot nemá standardní F0, při šepotu hlasivky nekmitají, ale dochází 

k turbulenci vzduchu. Při parametrizaci se tedy neuplatní všechny kmitočty, které 

charakterizují samohlásku. Pak se tedy nelze divit, že je u šepotu velká chybovost. 

- Str. 77 – Podle mého názoru je určení průměrné chybovosti zavádějící. Domnívám se, 

že důležitější je srovnání chybovosti u jednotlivých módů. Lépe než tabulka by srovnání 

ukázal např. histogram. 

Dotazy k práci : 

- Jak určíte vhodný počet vrstev šumového modelu s ohledem na dostupná trénovací data? 

- Co je tolerovatelná výpočetní zátěž při rozpoznávání? 

- Na základě čeho jste z ANN klasifikátorů zvolil právě SVM? V čem vidíte jeho výhody 

před jiným typem ANN? 

- Jak porovnáváte klasifikátory mezi sebou, když pro každý typ uvažujete jinou hodnotu 

prahu? S prahem souvisí i počet správných výsledků. Je to tedy „uzavřený kruh“? Co je 

zde prvotní – práh nebo počet správných detekcí?  

Na závěr konstatuji, že předložená disertační práce je velmi zajímavá, za získanými výsledky 

se skrývá velmi mnoho užitečné práce. Pan Ing. Zelinka projevil schopnost samostatně a 

tvůrčím způsobem vědecky pracovat. Vytčené cíle byly splněny a jsou příslibem dalšího 

rozvoje prací , které by měly umožnit v reálném prostředí komunikovat s počítačem nebo 

jinými přístroji.  

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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