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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje, aby student použil složitější nástroje a provedl s nimi množství experimentů. Student se sice

nesnažil příliš pochopit metody, na kterých jsou dané nástroje postavené, ale to by v tomto případě
pravděpodobně překračovalo požadavky na bakalářskou práci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 72 b. (C)
 Obsah práce a jeho struktura je v kontextu řešené úlohy vhodná. Nevhodné jsou popisy na úrovni funkce scriptů,

jejich parametrů a formátů vstupů a výstupů. Podobné informace by měly být prezentované na úrovni metod, ale
přiznávám, že v tomto případě by to bylo pro studenta velmi náročné.

Nevhodné je prezentace výsledků grafy, které zobrazují úspěšnost pro každou nahrávku zvlášť. Tyto informace
jsou sice užitečné pro analýzu chování na určitých nahrávkách, ale čtenář hlavně potřebuje agregované výsledky
ideálně se základním statistickým vyhodnocením, aby si vytvořil základní náhled na trendy obsažené ve
výsledcích. Agregované výsledky jsou sice později prezentovány v tabulkách na konci práce, ale to je příliš
pozdě. Graf 5.1 by mohl spíše zobrazovat závislost času a úspěšnosti.

5. Formální úprava technické zprávy 81 b. (B)
 Práce je napsaná dobře a po typografické stránce je celkově kvalitní. Obsahuje jen menší typografické

nedostatky (obrázky dělí text, neoddělený zdrojový kód na str. 17 a 18, výpis souboru na str. 9). Naopak oceňuji
digramy 4.1, 4.2, 4.3.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce odkazuje 14 zdrojů, které jsou kvalitní a pokrývají řešené téma. Student tyto zdroje nestudoval do hloubky

a spíše si vystačil se základními informacemi. Identifikace zdrojů není ve všech případech úplná a podle normy.
7. Realizační výstup 87 b. (B)
 Student v menším rozsahu upravil existující nástroje a ty použil ve větším množství experimentů, kterými získal

zajímavé informace a poznatky.
8. Využitelnost výsledků
 Získané informace jsou hodnotné a budou pravděpodobně dále využity.
9. Otázky k obhajobě
 Jak moc se jazykový model adaptuje? Není možné míru této adaptace řídit?

Proč je adaptace náročná na paměť? Není možné paměťovou náročnost jednoduše snížit?
Nejsou některé rozdíly, které v práci popisujete spíše dílem náhody? Například rozdíly úspěšnosti na
špatně zarovnaných nahrávkách?

10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 Student provedl velké množství experimentů, které vhodně analyzoval. Získal tak zajímavé informace, které

budou hodnotné v širším kontextu zoracování řeči. Lepšímu hodnocení mi brání studentovo spíše nižší pochopení
použitých metod a přístupů.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
  .................................
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