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Popis práce 

Cílem práce byla implementace systému rozpoznávání mluvené řeči pro dialogové 
systémy. Úvodní kapitola čtenáře seznámí s obsahem práce a vytyčenými cíli. Druhá 
kapitola se věnuje popisu základní teorie a postupů nutných k porozumění metod 
rozpoznávání mluvené řeči. Následující kapitola popisuje postup trénování akustických 
modelů za použití systému Kaldi a vyhodnocení jednotlivých přístupů k trénování. Tato 
kapitola také obsahuje srovnání výsledné kvality akustických modelů s modely trénované 
pomocí systému HTK. Čtvrtá kapitola popisuje implementaci on-line a real-time 
rozpoznávač řeči – OnlineLatgenRecogniser – pro systém Kaldi. Tato kapitola se může 
zcela jistě považovat za jádro práce. Pátá kapitola popisuje integraci výsledného 
rozpoznávače do dialogového systému Alex Dialogue Systems Framework a jeho evaluaci. 
Poslední kapitola shrnuje hlavní výsledky práce. Včetně literatury a všech příloh má práce 
56 stran. Práce je psána v angličtině. Součástí práce je přiložené CD se zdrojovými kódy. 

Hodnocení 

Odborná úroveň práce je podle mého názoru na vynikající úrovni. Práce vyřešila velmi 
náročný úkol rozpoznávání řeči on-line a real-time v hlasovém dialogovém systému 
vyvíjeném na Ústavu formální a aplikované lingvistiky, Univerzity Karlovy. Autor práce 
samostatně implementoval: 

1. Systém trénování akustických modelů za pomoci Kaldi  

Velkým přínosem této práce je evaluace metod trénování akustických modelů – 
bylo ověřeno, že metody LDA, MLLT, BMMI poskytují optimální kompromis mezi 
rychlostí rozpoznávání a přesností rozpoznávání. 

Systém trénování akustických modelů je v současnosti dostupný pod svobodnou 
licencí jak pro vědecké tak i komerční využití a je plně zaintegrován v dialogovém 
systému Alex Dialogue Systems Framework. 

2. On-line rozpoznávač mluvené řeči 

Kaldi systém je jeden z nejmodernějších a nejvíce používaných systémů 
rozpoznávání řeči. Ale pro jeho široké praktické využití mu chyběla možnost 
provádět rozpoznávání on-line tj. ještě předtím než uživatel dokončí promluvu. Tato 
funkčnost je zejména důležitá pro diktovací nebo dialogové systémy. 

Autor této práce rozšířil Kaldi o rozpoznávač schopný pracovat v on-line režimu. To 
vyžadovalo důkladné porozumění systému Kaldi a jeho odbornou modifikaci. 

Rozpoznávač řeči – OnlineLatgenRecogniser – je plně integrován v dialogovém 
systému Alex Dialogue Systems Framework. A zároveň je dostupný pod svobodnou 
licencí pro jiné aplikace. 

Výsledky získané v této práci byly popsány v článku akceptovaném na mezinárodní 



vědeckou konferenci LREC 2014 a v článku, který se nachází v recenzním řízení 
(SIGDIAL 2014). Práce je přehledně strukturovaná a jazyková úroveň je dobrá.  

Závěr 

Ondřej Plátek ve své diplomové práci vytvořil systém rozpoznávání řeči pro dialogové 
systémy, který se může v současnosti považovat za „the-state-of-the-art“. 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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