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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena):

V diplomové práci si dal Ondřej Plátek za cíl vytvořit rozpoznávač mluvené řeči použitelný v aplikacích reagujících v reálném čase, 
jakým je například dialogový systému Alex, v rámci kterého byl dekodér především laděn. 

Rozhodl se pro reimplementaci existujícího rozpoznávače mluvené řeči Kaldi, který vyniká přehlednou a výkonnou architekturou 
založenou na knihovně OpenFST (Open Final State Transducers) i svobodnou licencí.

Práce začíná kapitolou s přehledným stručným úvodem do technologie rozpoznávání mluvené řeči,  který popisuje základní i 
pokročilejší metody přípravy a aplikace řečových modelů. Tato kapitola končí přiblížením tří existujících systémů rozpoznávání 
mluvené řeči.

V navazující kapitole je popsán postup při přípravě několika sad akustickým modelů v systému Kaldi a srovnání jejich úspěšnosti, 
výsledky jsou porovnány s výstupy HTK rozpoznávače.

Těžištěm práce je čtvrtá kapitola zabývající se popisem reimplementace Kaldi rozpoznávače do vlastní verze optimalizované na 
odezvu v reálném čase, obsahuje ukázky jeho využití v Python kódu.

V předposlední kapitole je popsáno využití vlastního rozpoznávače v dialogovém systému pro zjišťování dopravních spojů.

Diplomová práce je napsána čtivou angličtinou, může sloužit jako úvod do zpracování řeči pomocí Kaldi (ve své přednášce jsem ji již 
stačil použít), jako referenční manuál při dalším využítí vlastního rozpoznávače nebo při přípravě nových modelů s pomocí 
vložených skriptů, přiložené kódy i skripty jsou přehledné. Provedené srovnávací experimenty jsou korektně provedené a názorně 
dokumentované v tabulkách a grafech. Textu práce chybí k dokonalosti jen oprava několika překlepů a doladění grafiky některých 
diagramů. 

Výsledky i rychlost implementovaného rozpoznávače při zpracování češtiny jsou již použitelné (a používány) v testovaném veřejně 
přístupném dialogovém systému. Dalšímu zlepšení úspěšnosti, nutnému například v on-line titulkovacích systémech, 
pravděpodobně pomůže větší množství doménově zaměřených trénovacích dat.

Text práce, zdrojové kódy i implementace dotažená do reálné aplikace ukazují na výborné znalosti Ondřeje Plátka v oblasti 
rozpoznávání mluvené řeči, práci plně doporučuji k obhajobě. 

 

Doporučení k     obhajobě:

Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji    k obhajobě. 



Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací ANO 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prvzoryace/

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou 

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku):

V Praze dne: 16.5.2014

Podpis:**

* nehodící se škrtněte (vymažte)

** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek.

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/

