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Text posudku:
Diplomová práce Vojtěcha Hudečka zkoumá možnosti vylepšování dialogových systémů 
zpřesňováním a rozšiřováním fonetických slovníků. Většina metod je založena na 
experimentování s metrikami výslovností, zpětnou vazbou uživatele a fonetickým 
rozpoznávačem.

Po úvodní kapitole přibližující cíle práce jsou v druhé kapitole přehledně rozebrány algoritmy 
a metriky používané v oblasti automatického zpracování mluvené řeči.

V třetí kapitole Vojtěch Hudeček navrhuje tři postupy jak s pomocí nenásilné zpětné vazby od 
uživatelů vylepšovat a doplňovat fonetický slovník používaný v syntéze i analýze mluvené 
řeči.
Nejprve je popsána idea včasné detekce výslovnostně problematických slov, navazuje návrh 
tří metrik obtížnosti výslovnosti a popis zapojení fonetického rozpoznávače pro odhad 
fonetického přepisu z akustiky.

Ve čtvrté kapitole je přehled použitých experimentálních dat pro angličtinu, češtinu, 
nizozemštinu a vlámštinu. Část akustických dat (bez ručních fonetických přepisů) byla 
syntetizována pomocí čtyř generátorů řeči z textu.  Data byla ručně anotována na subjektivní 
kvalitu výslovnosti. 

Pátá kapitola obsahuje popis experimentů. Nejprve jsou otestovány metriky předvídající 
obtížnost vyslovení (tj. s vyšší pravděpodobností vygenerování špatné výslovnosti z textového
zápisu). Byly porovnány s anotátorskými ohodnoceními. 
První metrika spočívala v přímém porovnávání akustických nahrávek vygenerovaných čtyřmi 
syntetizéry. Pokud se příliš lišily, bylo slovo definováno jako problematické. Vzdálenost dvou 
akustik je měřena pomocí Mel Cepstral Distortion, případně lineárním modelováním rozdílů 
koeficientů sečtených MFCC. 
Druhá metrika je založena na určení editační vzdálenosti fonetických přepisů. Fonetické 
přepisy jsou generovány fonetickým rozpoznávačem ze syntetizovaných nahrávek z 
předchozího experimentu. 
Třetí hledá a používá rizikové kombinace písmen zvyšující pravděpodobnost chybného 
vyslovení. 
Nakonec jsou první dvě metody kombinovány. 
Experimentální část implementující vylepšování výslovností pomocí fonetického 
rozpoznávače se snaží metodami strojového učení získat z modifikovaných n-best seznamů 
odpovídající  fonetický přepis neznámých slov. 
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Diskusní a závěrečná kapitola rozebírá úspěšnost a použitelnost navržených metod, zároveň 
popisuje budoucí možná vylepšení postupů i dat.  

Výsledné metody sice nejsou většinou použitelné pro nízkou úspěšnost nebo výpočetní 
náročnost, ale to ani není hlavním cílem experimentální diplomové práce. 
Navíc kombinace prvních dvou metod tipování rizikových výslovností dávala už použitelné 
výsledky, které se blížily výsledkům anotátorů. Úspěšnost rozpoznání fonémů se pohybovala 
u nejlepší metody kolem 53 procent. Jistým omezením tak může být závislost metod na 
internetových službách syntézi řeči bez přesné znalosti fonetických přepisů (až na open-
source MaryTTS). Také není jasné, zda byla u první metriky nakonec použita MCD v 
kombinaci s DTW.

Práce je napsána anglicky, styl je čtivý, experimenty jsou nápadité a metodicky dobře 
realizované, navíc díky ní vznikla nová anotovaná data, práci určitě doporučuji k obhajobě.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.
Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.).
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