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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání je průměrná. Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro subjektivní určování emocí z
řečových promluv a vytvořit na VŠB-TUO vlastní databází emočních vzorů. Neméně důležitým
bodem byla evaluace věrohodnosti emoční DB. Student zadání splnil ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, postup řešení konzultoval a vytvořil velmi užitečnou aplikaci.

3. Aktivita při dokončování.
Dokončování práce probíhalo v časové tísni, přesto se student snažil splnit i požadavky, které jsem na
něj měl ohledně vyhodnocování věrohodnosti nahrávek v DB.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem DP studenta je aplikace pro subjektivní hodnocení emocí s využitím LAMP (Linux,
Apache, MySQL a PHP).  Kromě toho student připravil dvě stě nahrávek emocí ve formátu PCM
16b/16KHz a velmi si cením této doslova mravenčí práce, aby takovéto množství nahrávek sám
zpracoval. Vytvořená aplikace včetně emočních vzorů tvoří dobrý základ, na který lze navázat.
Statistické vyhodnocení jsme již řešili na poslední chvíli. Student navrhl své hodnocení, které je v
kapitole 4.1, ale na poslední konzultaci jsem jej vedl k vytvoření ještě kapitoly 4.2, kterou se mu
přesto, že byl v časové tísni, podařilo zapracovat a vidím ji jako velmi přínosnou. Implementace
přístupu v kap. 4.2 do aplikace by ulehčila pročistění DB a export výběru emočních vzorů s
nastavitelnou věrohodností.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Přínos práce vidím především ve vytvoření emoční DB řečových promluv na naší univerzitě. Dosud
klasifikátory pro rozpoznávání emocí trénujeme na berlínské DB, která je navíc nahrána herci, čili
míti vlastní DB skutečných emocí je pro další výzkum v dané oblasti na naší fakultě klíčové.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Literatura je zvolena vhodně.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomant splnil všechny body zadání a jeho výstup práce se bude využívat a dál rozvíjet. Výstupem
je nejen samotná aplikace, ale i DB promluv, kterou vytvořil. Tato DB byla hodnocena cca 100
studenty a následně byla provedena statistická analýza. Práci hodnotím jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
Co Vás vedlo k tomu, že jste nezahrnul do DB emoci strachu? Pohledem na emoční kružnici na obr.
1.2 lze očekávat, že bude snadněji rozeznatelná od neutrálního stavu než smutek, který tam zahrnut
máte.
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