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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Předložená rešeršní část pouze částečně splňuje zadání. Student v rešeršní části z nějakého důvodu cituje pouze zdroje
zabývající se WPD, MFCC nebo zdroje zabývající se základními poznatky o neuronových sítích. Zcela vynechává publikované
práce popisující užití NN ve zpracování řeči (problematika stará cca 40 let) a práce popisují kombinaci MFCC a rekurentních
neuronových síti a WPD a rekurentních neuronových sítí (práce z posledních deseti let). Z tohoto úhlu pohledu je rešerše
nepostačující, v zadání je navíc přímo specifikováno, že se v rešerši se má  student věnovat užití NN, zejména rekurentních
NN pro rozpoznávání řeči.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 40 (F)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Výhrady k rešeršní části:
(1) Sekce 1.3 Recurrent Neural Networks v rozsahu od strany 14 do strany 19 (6 stran) je obsahově shodná s článkem
„Understanding LSTM Networks“ zveřejněném v roce 2015 Christopherem Olahem na jeho blogu, včetně struktury textu a
převzatých obrázků z tohoto blogu. I když se autor předložené práce se na blog odkazuje ve zdrojích a mění formulace vět,
při položení obou článků vedle sebe je naprosto zřejmé, že text v práci včetně obrázků je přepisem textu z blogu.  Rozsah
převzetí je tak velký, že to již nelze považovat za standardní citaci cizí práce.

(2) Předložená práce obsahuje velké množství obrázků, které jsou převzaté z jiných zdrojů. Autor zdroje cituje, u obrázků v
textu uvádí, že jsou převzaté, nicméně v práci chybí doložení souhlasu autorů obrázků s užitím v této práci, či citace licencí
užití těchto obrázků dle podmínek konkrétních licencí.  Práci je nutno doplnit tak, aby v ní bylo pro každý převzatý obrázek
doloženo, že je publikován v souladu s licencí nebo že má autor souhlas převzít tento obrázek do své práce od držitele
autorských práv k danému obrázku.

(3) Na straně 26., odstavec 2, práce obsahuje větu "The MFCC approach..." s odkazem na v komunitě velmi známý článek A.
V. Oppenheima z r 1969. V daném článku A.V. Oppenheim prezentuje užití cepstra, nikoliv melovského cepstra (MFCC). Práce
užívající MFCC pro byly poprvé publikovány až v sedmdesátých letech dvacátého století.

Zhodnocení zbytku práce:
Předložená práce dále obsahuje kapitoly Experiment a Realization. Rozložení informací v textu není pro čtenáře zejména při
prvním čtení práce příliš srozumitelné. Kapitola Experiment obsahuje popis experimentu, jehož obsahem je srovnání MFCC a
WPD (wavelets), přičemž ale kapitola začíná slovy „This thesis proposes to compare...“, přičemž cíle práce jsou rozhodně
širší.  Tato nepřesná vyjádření zhoršují čitelnost práce. V experimentu jsou užity dva datasety, přičemž druhý  dataset je
popsan až v kapitole 4, tedy až v kapitole následující po kapitole popisující daný experiment.  Jinak je experiment navržen a
zpracován korektně, včetně definice metrik použitých k vyhodnocení výsledk. V kapitole 4.2 jsou mixovány pasáže popisující
vlastní práci studenta s pasážemi, které by měly být v rešeršní části – popis projektu DeepSpeech Project  (str. 55) a Docker
Image. Ve části Realization by pak měla být pospána pouze vlastní práce studenta. Tím, že v dané kapitole student popisuje
střídavě obojí, snižuje čitelnost práce a zbytečně zaniká jeho přínos.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 85 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Zdrojové kódy byly předloženy, mají všechny náležitosti.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

75 (C)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Kladně hodnotím zvolený aplikační cíl práce, kterým je rozšíření otevřených projektů pro rozpoznávání řeči. Zvolený dataset
je vhodný a pro diplomní práci rozsahem postačující. Kombinace MFCC a rekurentních NN a WPD a rekurentních NN byla v
litratuře popsána  a v textu práce by bylo vhodné doplnit jak rešeršní část, tak srovnání vlastní implementace a vlastních
experimentů s již publikovanými pracemi.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Otázky nejsou neboť práci nedoporučuji k obhajobě. Níže v části 6 tohoto posudku připojuji zdůvodnění a doporučení pro
přepracování textové části práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 45 (F)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.



	Text hodnocení:
Kladně hodnotím vlastní práci studenta v oblasti implementace, výběru datasetu, práce s datasetem, a návrhu a provedenáí
experimentů. Nicméně vzhledem k závažným výhradám popsaným výše, a to zejména převzetí textu v rozsahu šesti stran,
které již nelze pokládat za standardní citaci cizí práce, a dále převzetí velkého množství obrázků bez toho, že by předložená
práce obsahovala doložení licencí či souhlasu autorů s publikováním převzatých obrázků v textové části práce,  nemohu práci
doporučit k obhajobě, hodnotím ji stupněm F.
Doporučuji  přepracování textové části práce.

Doporučení pro přepracování textové části:
1) Textová část práce nesmí obsahovat pasáže v rozsahu několika stránek převzaté z jiného zdroje včetně obrázků, byť s
pozměněnými formulacemi. Rešerše musí být autorským dílem studenta.

2) U všech obrázků převzatých od jiných autorů musí být přímo v práci doložena licence umožňující užití v závěrečné práci
nebo souhlas držitele autorských práv k převzatým obrázkům s převzetím obrázků do závěrečné práce. Obrázky, u kterých se
souhlas s převzetím do předložené práce nepodaří získat, je nutné z práce vypustit.

3) V rešeršní části vypustit obecné pasáže o NN. Místo toho se věnovat problematice užití NN pro rozpoznávání řeči a
zahrnout do rešerše již publikované práce popisují kombinaci MFCC a rekurentních neuronových síti a WPD a rekurentních
neuronových sítí, případně s aplikacemi v oblasti rozpoznávání řeči.

4) Práci lépe strukturovat, sjednotit rozsah popisu pro všechny kapitoly. Jasně oddělit rešeršní část, popis vlastního řešení,
popis implementace,  popis datasetů a popis provedených experimentů a jejich výsledků, ideálně ve formě samostatných
kapitol. Tento bod zahrnuji do doporučení proto, že lepší struktura práce by zlepšila současný stav, kdy vlastní práce
studenta zaniká v textu, kde se míchá popis existujících cizích projektů a studentovy vlastní práce. Vlastní práce studenta si
zaslouží lepší prezentaci.

Podpis oponenta práce:


