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1. Zadání závěrečné práce.
Práci lze hodnotit jako přiměřené náročnou, neboť se zabývá návrhem a realizací software pro
usnadnění činností zrakově postižených lidí s pomocí technologií rozpoznávání řečového signálu a
syntézy řeči na mobilním zařízení platformy Android. Diplomová práce navazuje na předcházející
diplomové a bakalářské práce řešící analýzu a syntézu řeči řešené v minulosti na Katedře informatiky
FEI VŠB TU.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své práce pracoval samostatně. Svá dílčí řešení konzultoval a na konzultace byl
připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah nebyl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant po seznámení se s modelem vytváření řeči, principem analýzy řeči, aplikaci pro zrakové
postižené a mobilní platformu Android. Po tomto seznámení přistoupil k návrhu řešení analýzy a
syntézy řeči na Android zařízení a realizaci programu. Byly realizované tyto základní funkce:
Hlasové příkazy a uživatelské rozhraní, jízdní řády IDOS, vytočení tel. čísla, SMS, kontakty, čtení
textu, a přehráváni MP3. Navržené postupy implementoval a ověřil. V závěru své práce se diplomant
věnoval hodnocení dosažených výsledků. Výsledkem práce diplomanta je prostředí umožňující
analýzu syntézy v českém jazyce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým
účelům a hlavně u zrakově postižených lidí.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Přiměřeně rozsahu a zaměření práce. Výběr použité literatury odpovídá zadání práce. Převzaté části v
některých pasážích diplomové práce jsou řádně označeny a odlišeny od vlastních výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se problematikou řešení analýzy a syntézy zvukového signálu na PC.
Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým účelům a při řešení problému
slabozrakých lidí.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych se chtěl diplomanta zeptat, zda byl jeho program vyzkoušen osobou zrakově
postiženou a s jakým výsledkem.
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