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Lenka Weingartová:
Ukazatele identity mluvčího v oblasti temporálních modulací řečového signálu

Diplomová práce Lenky Weingartové se zabývá deseti různými parametry popisu řečové reality 
v  temporální  oblasti,  a  to  za  účelem  srovnání  reliability  těchto  parametrů  pro  diskriminaci 
srovnatelných  českých  mluvčích.  Svým  zaměřením  na  rozpoznávání  mluvčího  se  z lingvistického 
hlediska jedná v českých poměrech o jedinečné téma na poli forenzní fonetiky. Výběr odpovídajících 
parametrů pro identifikaci mluvčího je z hlediska forenzní praxe zcela nezbytný.

Předkládaná práce je členěna do osmi kapitol, obsahuje rozsáhlý seznam použité literatury, dále 
přílohy se skripty pro fonetický program Praat, nahrávky a soubory typu TextGrid.

První kapitola poskytuje obecný vhled do problematiky rozpoznávání mluvčího, tedy verifikace 
a identifikace.

Druhá kapitola se zaměřuje na historii a význam sluchové identifikace mluvčího v soudnictví a 
na  vývoj  automatické  identifikace  s  rostoucími  technickými  možnostmi.  Autorka  podává  přehled 
různých  metod  rozpoznávání  mluvčího,  současně  se  zmiňuje  o  jejich  úspěšnosti,  o  příslušných 
omezeních  a  o  obtížnosti  lingvistického  popisu  algoritmů  a  metod  používaných  při  automatickém 
rozpoznávání. Součástí kapitoly je rovněž diskuse na téma tzv. hlasových otisků. V celé teoretické části 
práce autorka důsledně odkazuje na literaturu.

Ve  třetí  kapitole  diplomantka  představuje  základní  přístupy  k identifikaci  mluvčího,  tedy 
sluchově-percepční  rozpoznávání a rozpoznávání  automatické a poloautomatické.  V prvním případě 
uvádí  některé  faktory  podporující  úspěšnost  rozpoznávání,  a  to  jak  v suprasegmentální,  tak 
v segmentální rovině, poukazuje na nutnost neukvapovat se při identifikaci v závěrech a také jmenuje 
řadu faktorů,  které úspěšnost rozpoznávání omezují.  Obdobně postupuje v případě automatického a 
poloautomatického  rozpoznávání  mluvčích.  Mezi  konkrétními  příklady  rozpoznávacích  systémů 
klade důraz na systém SAUSI.

Čtvrtá  kapitola  shrnuje  problematiku  temporální  struktury  řeči  v souvislosti  s rytmem  a 
rytmickou typologií jazyků. Autorka se opírá o znalosti mnoha studií, věnuje se obtížnosti analýzy a 
kvantifikace  kontrastů v souvislé  řeči,  artikulačnímu a mluvnímu tempu,  významu jádra slabik pro 
percepci, hodnotí použitelnost indexu párové variabílity pro rozpoznávání jazyků a mluvčích, kriticky 
se staví k některým studiím, čímž prokazuje znalost požadavků na vytváření experimentu, a realisticky 
formuluje cíl práce, tj. jak jsou různé proměnné schopny zachytit rozdíly mezi jednotlivými mluvčími.

V páté kapitole je popisován samotný experiment a podrobně představen materiál a metody, 
které  se  vyznačují  důkladnou  promyšleností.  Autorka  upozorňuje  na  specifičnost  práce  s  různě 
rozsáhlým materiálem,  možný vliv  struktury textu  atd.  V závěru  kapitoly se  zmiňuje  o  výhodnější 



metodě  pro  popis  závěrového  zpomalování,  tj.  řídit  se  délkou  posledního  prozodického  úseku.  U 
obhajoby bych navrhoval teoretické porovnání použité metody a metody navrhované. Dále bych uvítal, 
kdyby diplomantka stručně upřesnila, co je míněno konstatováním, že mluvčí hovořily (jedná se o tři 
mluvčí ženského pohlaví, které četly zprávy) spisovnou češtinou. V oddíle o analýze dat autorka opět 
nabízí výhodnější variantu, tentokrát k popisu vlivu délky úseku na rozpoznávání mluvčího – počet 
taktů  nebo  prozodických  úseků.  Opět  bych  u  obhajoby  doporučoval  stručné  teoretické  porovnání 
použité a navrhované metody.

V šesté kapitole nalezneme výsledky experimentu. Diplomantka nejprve ověřuje srovnatelnost 
textů  u  všech  mluvčích.  Při  konkrétním  zjišťování  využitelnosti  jednotlivých  parametrů  vhodně 
komentuje jejich možnosti a omezení. Autorka přistupuje k materiálu různými způsoby, aby ověřila 
například  sílu  vlivu  okrajových  hodnot,  hledá  různé  kategorie  korelací,  uvažuje  o  možných 
souvislostech různých parametrů a tyto parametry posuzuje z hlediska použitelnosti pro diskriminaci 
mluvčích. Důraz je zde kladen na analýzu závěrové části kontury LAR. Důležitým poznatkem je, že při 
použití  této metody vyhlazená data ukazují signifikantní rozdíly mezi všemi mluvčími v závěrovém 
zpomalování. U úseků s melodémem ukončujícím klesavým nacházíme realisticky formulovaný závěr 
o  dobré  schopnosti  směrnic  lineární  regrese  proměnné  LAR  vyhlazené  klouzavým  průměrem 
postihnout rozdíly mezi mluvčími při závěrovém zpomalování a nezveličovat rozdíly v rámci jedné 
mluvčí. Autorka upozorňuje na riziko chyby 2. druhu.

V sedmé kapitole jsou výstižně shrnuty výsledky experimentu.

V osmé, diskusní kapitole autorka zdůrazňuje nezbytnost správné anotace akustického signálu a 
poukazuje na její časovou náročnost. Pro budoucí experimenty navrhuje bohatší segmentaci řečových 
vzorků a další přístupy ke zvukovému materiálu. Diplomantka upozorňuje na možnost chyb při anotaci 
prozodických úseků a následné zamlžení výsledků, na subjektivitu anotátora, na nutnost brát v úvahu 
strukturu textu atd. Dodává rovněž, že bude třeba výsledky ověřit na spontánní řeči.

Celá  práce se vyznačuje  jasným a srozumitelným stylem,  střízlivým postojem k výsledkům, 
bohatou invencí autorčinou v oblasti různých přístupů při ověřování výsledků a zasvěceností v dané 
problematice.  Považuji  za vhodné poznamenat,  že práce se zvukovým materiálem byla bezesporu i 
časově velmi náročná.

Předkládaná práce splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na magisterskou práci. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně .

V Praze dne 31.1.2011 ............................................
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