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Popis práce 

Cílem práce byla implementace webové naučné hry pro výuku jazyků za pomoci systému rozpoznávání 
mluvené řeči. Vedlejším efektem aplikace měl být sběr řečových dat pro zlepšování systému automatického 
rozpoznávání řeči. Úvod práce čtenáře seznámí s obsahem a vytyčenými cíli. První kapitola se věnuje popisu 
teorie a postupům nutných k porozumění metod rozpoznávání mluvené řeči. Druhá kapitola popisuje 
základní metody využití počítačů pro výuku. Třetí kapitola detailně probírá použité technologie. Čtvrtá 
kapitola popisuje implementaci naučné hry a pátá kapitola popisuje výsledné řešení. Tyto dvě kapitoly se 
mohou zcela jistě považovat za jádro práce. Závěr shrnuje hlavní výsledky práce.  

Hodnocení 

Odborná úroveň práce je podle mého názoru na velmi dobré úrovni. Práce ukázala jak implementovat 
webovou hru pro výuku jazyků. Autor práce samostatně implementoval: 

1. Atraktivní webové rozhraní založené na HTML5 a JavaScript. 

2. Back-end server v Python za použití Flask knihovny. 

3. V praxi ukázal možnosti integrace se službou CloudASR.com vyvíjenou na ÚFAL, MFF, CUNI. 

4. Integroval aplikaci s Facebookm, aby umožnil virálního šíření aplikace. 

Práce je přehledně strukturovaná a jazyková úroveň je velmi dobrá. Pouze kapitola o metodách 
automatického rozpoznávání mohla být lépe nasána, tak aby byla přístupnější čtenářům neznalých metod 
automatického rozpoznávání řeči. 

Je škoda, že z důvodu krátké doby pro řešení práce, nebylo možné hru podrobit detailnímu testování mezi 
potenciálními uživateli a tudíž vyvodit závěry pro budoucí zlepšování implementace hry. To jestli aplikace 
bude užitečná při výuce jazyků nebo pro sběr řečových dat ukáže až budoucnost. 

Závěr 

Jan Milota ve své bakalářské práci vytvořil webovou naučnou hru pro výuku cizích jazyků. Řešení naplnilo 
zadání práce.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku jedna. 

V Praze, 21. 5. 2015 

       Filip Jurčíček 
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       MFF UK, Praha  

 


