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Text posudku:
Obsah práce:
     Cílem posuzované práce bylo nalézt metody umožňující kvalitnější syntézu řeči, konkrétně 
kvalitnější výslovnost slov mimo slovník. Základní řešení, tj. přímá konverze z grafémů na 
fonémy (g2p), v některých situacích selhává, a to například u vlastních jmen pocházejících 
z jiných jazyků. Autor navrhl metodu složenou ze dvou kroků. Nejprve s využitím metod 
strojového učení rozhodne, zda jde o slovo s potenciálně problematickou výslovností. Je-li 
predikce pozitivní, vyzve uživatele k vyslovení daného slova. Následně analyzuje akustický 
signál tak, aby získal přepis (resp. seznam n nejlepších hypotéz) požadované výslovnosti na 
úrovni fonémů. Dvěma lidskými hodnotiteli bylo ověřeno, že kombinace g2p s informacemi 
z akustického přepisu vede k mírnému zlepšení kvality syntetizované výslovnosti oproti 
základnímu řešení.

Hodnocení:
     Práce má standardní strukturu, formální náležitosti jako seznam literatury a další rejstříky 
jsou rovněž v pořádku. Práce je napsaná dobrou angličtinou (nicméně určité malé množství 
překlepů v ní nalézt lze).
     Pokud jde o samotné experimenty, především bych rád vyzdvihl, že autor se úspěšně utkal 
s opravdu velkým množstvím dílčích realizačních problémů, ať už jde o získání vhodných 
datových sad, o specifické úkoly související se zpracováním akustického signálu, o navržení 
rysů potenciálně užitečných pro rozpoznání slov s chybnou výslovností a o využití řady metod 
strojového učení pro tuto predikci, nebo o zorganizování práce nezávislých hodnotitelů, atd.

Závěr:
     Autor práce prokázal, že je schopen navrhnout, implementovat a vyhodnotit komplexní 
výzkumný experiment. Práce podle mého názoru práce jednoznačně splňuje požadavky 
kladené na diplomovou práci.     

Práci doporučuji k obhajobě.
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