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Popis práce

Cílem práce byla implementace systému rozpoznávání mluvené řeči jako služba v cloud dostupná přes Internet. 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 software technologie, na kterých je 
vývoj postaven. Třetí kapitola popisuje implementaci rozpoznávač řeči v cloud. Tato kapitola se může zcela jistě 
považovat za jádro práce. Čtvrtá kapitola popisuje evaluaci výsledného řešení. Poslední kapitola shrnuje hlavní výsledky
práce. 

Hodnocení

Odborná úroveň práce je podle mého názoru na vynikající úrovni. Práce vyřešila velmi náročný úkol rozpoznávání řeči 
on-line a real-time v cloud. Autor práce samostatně implementoval:

1. Systém rozpoznávání v cloud – dávkové zpracování

Vytvořený systém umožňuje dávkové rozpoznávání řeči za využití API kompatibilního s Google ASR API. To umožní 
snadný přechod uživatelů Google ASR na toto nové řešení.

2. Systém rozpoznávání v cloud – online zpracování

Online zpracování umožňuje významně snížit zpoždění (latency) mezi ukončením nahráváním a dostupností výsledků 
rozpoznávání. Nízké zpoždění systému rozpoznávání řeči je základem pro úspěšné nasazení systémů rozpoznávání řeči v
interaktivních systémech. Toto řešení bylo vytvořeno nad rámec původního zadání diplomové práce.

3. Adaptovatelný systém rozpoznávání

Vyvinutá technologie umožňuje snadno nasazovat různé systémy rozpoznávání řeči nebo jejich adaptované varianty. To
má výhodu pokud uživatel potřebuje systém rozpoznávání řeči pro omezenou doménu. 

4. Škálovatelné řešení pro intenzivní nasazení

Vyvinutá technologie umožňuje škálovat rozpoznávání řeči na stovky současné rozpoznávaných kanálů.

Výsledky získané v této práci byly popsány v demonstračním článku akceptovaném na mezinárodní vědeckou 
konferenci SLT 2014 a v článku, který se nachází v recenzním řízení (TSD 2015).  Výsledné řešení je dostupné pod 
svobodnou licencí. Práce je přehledně strukturovaná a jazyková úroveň je výborná. 

Závěr

Ondřej Klejch ve své diplomové práci vytvořil a otestoval systém rozpoznávání řeči v cloudu. Řešení zadaného úkolu 
významně překračuje svoji kvalitou standard i pro ty nejlepší diplomové práce. 

Diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji známku jedna.
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