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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práci hodnotím obtížností jako průměrnou až lehce nadprůměrnou. Zadání vyžadovalo nastudování teorie

akustiky místnosti a pak především pečlivost a kritické myšlení při návrhu a vyhodnocování experimentů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student se v některých bodech odchýlil od původního zadání, zřejmě po dohodě s vedoucím a na základě

aktuálních potřeb skupiny Speech@FIT. Konkrétně místo vlastního nahrávání dat zmíněných v bodech 2. a 3.,
byla použita data již nahraná. Z hlediska provedených experimentů s těmito daty práce značně přesahuje zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva má rozumnou délku a relevantní obsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Obsah technické zprávy odráží provedenou práci. Experimenty jsou popsány přehledně a v logickém  pořadí.

Obzvlášť kladně hodnotím prezentaci výsledků v grafech a tabulkách, které jasně předávájí zjištěné závěry
čtenáři.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 K formální úpravě nemám výhrad, typograficky je práce na vysoké úrovni, z hlediska jazykového jsem neobjevila

nedostatky.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Ve zprávě je jasně odlišena vlastní a převzatá práce. Co se týče teorie akustiky místnosti a impulsní odezvy,

student uvádí dostatečné množství kvalitních zdrojů. Uvítala bych podrobnější studii předchozích výsledků v
oblasti vlivu reverberace a akustiky místností na kvalitu rozpoznávání.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Student dodává sadu skriptů použitelných k extrakci a generování impulsních odezev, vytváření zašuměných dat

a spouštění experimentů rozpoznávání řeči. Výsledky prezentované v práci by tak měly být snadno
replikovatelné, případně dále rozšířené.

8. Využitelnost výsledků
 Zkoumané téma je dnes velmi aktuální, závěry prezentované v práci jsou tak dle mého názoru zajímavé jak pro

výzkum na FIT, tak pro šiřší komunitu.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Vliv akustiky místnosti a zaznamenávání pomocí vzdálených mikrofonů je současně důležité téma v oblasti

zpracování řeči. Student toto téma zpracoval nadstandardně kvalitně - prokázal orientaci v dané problematice,
navrhl vhodné experimenty, které kriticky vyhodnotil a přehledně odprezentoval. Zjištěné závěry jsou tak
použitelné v dalším výzkumu a vhodné k publikaci. Navrhuji tedy hodnocení stupněm A.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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