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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Student splnil všechny body zadání až na poslední, který žádá vytvoření posteru nebo krátkého videa, které jsem

nenašel v době psaní tohoto posudku. Nesplnění tohoto bodu nepovažuji za problém a mé hodnocení je stejné
jako by poster či video bylo vytvořeno. Tím že tento bod je součástí zadání, tak by bylo vhodné, aby byl student
připraven poster/video na vyžádání ukázat při prezentaci práce.

3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 85 p. (B)
 Jedinou vítku mám v tom, že není jasně definováno a prezentováno, které výsledky jsou na evaluační a které na

development sadě.
5. Formal aspects of technical report 90 p. (A)
 Text je sepsán srozumitelně a poměrně pečlivě. Velice hodnotím, že je práce napsaná v Angličtině bez

vážnějších chyb. Zlepšení by se dalo dosáhnout lepším citováním obrázků a tabulek v textu (někdy chybí úplně -
například obr 2.7, 2.8 a 2.9.) a také lepším popisem legendy a os u grafů, obrázků a tabulek (např. 5.1 a 5.2 - v
ideálním případě je popisek samovysvětlující).

6. Literature usage 90 p. (A)
 Student někdy duplikuje poznámku pod čarou a zároveň odkaz na literaturu. Dále je rušivé když se v seznamu

literatury objevují pod sebou dva stejné odkazy u jedné citace.

7. Implementation results 85 p. (B)
 Práce je experimentálního charakteru a podle výsledku je dobře odexperimentovaná. Nejasnosti jsou ve velikosti

datových sad (text nesedí s tabulkou, nebo není daná problematika jasně vysvětlená). Dále bych ocenil
prezentovat výsledky závislosti úspěšnosti na délce testované nahrávky.

8. Utilizability of results
 Práce je experimentálního charakteru a vidím její přínos v dolování informací z řeči pro bezpečnostní složky, či na

předselekci bloku dalšího zpracování.
9. Questions for defence
 1. Co je to PCA (Principal Component Analysis), k čemu se používá a k čemu byste ji mohl využít ve vaší

práci.
2. Může ovlivnit výsledek trénování u RNN/LSTM když na vstup sítě dáme více rámců a nebo připojím delta

a double-delta (rychlostní a akcelerační) coeficienty = vstup je již s časovým kontextem?
10. Total assessment 85 p. very good (B)
 Student vytvořil pěknou a ucelenou experimentální práci.

Práci hodnotím stupněm B vzhedem k nejasnostem v popisu dat a prezentaci výsledků.
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