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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce je vědeckého charakteru, pro kterou je potřeba nastudovat dostupné odborné články, což student udělal a

rešerši ve zprávě uvedl.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Stručnější forma práce koresponduje s charakterem vědeckých publikací a přispívá k čitelnosti. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je velmi čtivá.  Místy se však objevují nové zkratky a pojmy, které student popisuje až v následujících

kapitolách - zde by bylo dobré se na budoucí popis odkázat a upozornit čtenáře neznalého problematiky, že se k
pojmům ještě vrátí (např. GMM, rámec, SVM, atp.)

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce objektivně popisuje a vyváženě vysvětluje danou problematiku čtivým a velmi dobře srozumitelným

technickým jazykem.  Student si dobře poradil s popisem a překladem technických výrazů, které se jinak objevují
v zahraniční literatuře, do slovenštiny.  Popisky obrázků, tabulek i rovnic jsou věcné a až na drobné výjimky
samonosné. 

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student referencuje aktuální vědecké publikace.  Doporučuji uvést taktéž zdroje popisující použité databáze

(TIMIT, Callfriend, Mixer, atd.). 
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Práce je vědeckého charakteru, tudíž použitý software (ve formě skriptů) vedl přímo k publikování dosažených

výsledků.  Student využil nástrojů běžně používaných v této oblasti a skripty uložil na přiložené médium. 
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou vzhledem k rozsahu a možnostem výborné.  Po zapracování bodů navržených v závěrečném

shrnutí technické dokumentace doporučuji práci publikovat na někté z renomovaných konferencí v oboru, např.
Interspeech, ICASSP, Odyssey, atp.

9. Otázky k obhajobě
 Jak byste definoval problém kalibrace výsledného skóre klasifikátoru a jaké byste navrhl řešení?

Uvažoval jste klasifikátor GMM se sdílenou kovarianční maticí?  Jaký je jeho vztah k LDA?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce je vědeckého charakteru a dobře prokazuje studentovu schopnost nastudovat problematiku ze

zahraničních zdrojů, navrhnout techniku řešení, vytvořit prostředí (datové i softwarové) k otestování
metody a vyhodnotit své řešení.
Zejména po otestování na databázi SEAME doporučuji práci publikovat na renomované konferenci.
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