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Předložená disertační práce, jehož autorem je Ing. Stanislava Pikula, je zaměřena na 

oblast prohloubení znalostí o možnostech matematického aparátu – časo-frekvenční 

transformace. Práce řeší problematiku úpravy pseudo Wigner-Villeho Distribuce tak, aby 

mohla být lépe využitelná v praktických aplikacích. Autor navrhuje novou metodu, kterou 

testuje v programovém prostředí Labview. Dále navrhuje novou metriku k porovnání 

výsledků různých časo-frekvenčních metod. 

Práce je tvořena 138 stranami textu rozdělenými do 8 základních kapitol tj. Úvodu, 

Současný stav problematiky, Cíle, Nová metoda, Ověření navržené metody, Závěr, Literatura 

a Seznam symbolů, veličin a zkratek. Práce obsahuje více jak 65 obrázků. Grafická i 

stylistická úprava odpovídá povaze práce. Výběr literatury odpovídá dané tématice a je 

adekvátní. 

Práce se zabývá zejména realizací časově frekvenčních transformací. Jako základ 

k porovnání je použita STFT (Short Time Fourier Transform). Jelikož Wigner-Villeho 

distribuce (WVD) je schopna získat lepší rozlišení jak ve frekvenční tak i časové oblasti, se 

autor zabývá optimalizací této metody. Snahou je snížit interferenční vlivy této metody. Práce 

je bezpochyby přínosná pro oblast návrhu a implementace podobných metod. O přínosu práce 

svědčí i publikované práce doktoranda. 

Po formální stránce autor použil nestandardní číslování literatury. Při pokusu o 

rekonstrukci rovnice (5.4) dle doporučeného algoritmu krokování jsem obdržel zajímavý 

výsledek – špatné vzorkování. Dále se autor domnívá, že“… při komponování hudby žádný 

autor nemyslí na časovou funkci jeho skladby,…“ (str. 13). Což dle mne je diskutabilní. Autor 

sám to pak rozporuje (str. 19) „Obyčejný notový zápis přitom obsahuje obojí, informaci o 

čase i frekvenci jednotlivých not a může být považován za nejjednodušší příklad TFR.“. 

Trochu zmatečně vypadá odkaz „… byl definován v sekci 2.1.5, části 2.1.5 …“ (např. str. 31). 

Poněkud rozporuplné jsou také věty „Pro porovnání a výběr nejvhodnější metriky bude 

navrhnuta nová metrika, která bude ale aplikovatelné pouze na simulované signály. Vybraná 

metrika bude dále moci být použita pro porovnání výsledků mnou navržené metody potlačení 

interferencí i na reálných datech.“ (str. 93) – tedy metodika je aplikovatelná jen na 

simulovaných nebo i na reálných signálech? Při aplikaci rovnice (5.4) v případě, že t nabývá 

hodnot -128, -127, … 382, 383 jsem získal „zajímavý“ průběh, který neodpovídá rovnicím v 

[Sta01] a vůbec ne chirp signálům. V kapitole 5.2.2 autor uvádí, že „Pro některé signály 

hodnota metriky zpočátku klesá a při větším počtu distribucí opět naroste, což je zkresleno 

zejména normalizací, …“ – proč tedy autor metriku normalizuje? 

Hlavním přínosem práce je, že navržený algoritmus vylepšuje stávající algoritmy, a lze jej 

použít v případě použití paralelního programování jako jednokrokový. 

1) Odpovídá námět práce oboru disertace a je aktuální z hlediska současného stavu védy? 

Téma práce je obecně aktuální, neboť analýza signálů, zejména technických, je obecně 

komplikovaná a mnohdy nesnadná. Časově-frekvenční transformace přispívají ke 



 

 

snadnějšímu vyhodnocení dějů ukrytých v signále. Jejich automatizace není jednoduchým 

procesem. 

2) Vykazuje práce původní přínosné části?  

Snaha docílit co nejlepšího rozlišení průběhu veličiny v čase z pohledu času a frekvence 

současně je velmi komplikovaný úkol. Zvláště v případě, kdy se zaměříme na co nejmenší 

požadavky strojového času, tj. nalezení co nejlepšího algoritmu k výpočtu. 

3) Bylo jádro disertační práce na potřebné úrovni publikováno? 

Při mém vyhledání se zaměřením na výzkumnou oblast z hlediska hodnocení dle článků 

v soukromých (placených) databázích Web of Knowledge jsou publikace dostatečné (1x 

časopis, 3x konference) a dle SCOPUS (6x) také. 

4) Vyplývá ze seznamu vědecké činnosti uchazeče, že se jedná o pracovníka s vědeckou 

erudicí?  

V získaném časovém průběhu sledované veličiny je uschováno mnoho zajímavých informací. 

Problematika „dešifrování“ těchto informací je velmi komplikovaná. Nové či upravené 

matematické postupy mohou pomoci analyzovat přesněji informace v signálu, než dávají 

současné postupy. Autor se zabývá vybranou skupinou metod – časově frekvenční 

transformace – které mají pomoci získat detailnější nebo spíše jasnější informaci o 

sledovaném signálu. 

5) Případné další skutečnosti, které by dokreslily osobnost uchazeče. 

Dle práce se autor seznámil s možnostmi programovacího jazyka LabView a Matlab. 

V prostředí LabView pak dokázal aplikovat vylepšené algoritmy VWD.  

 

V rámci vědecké rozpravy a diskuze výsledků bych položil autorovi práce některé z 

následujících otázek: 

1) Proč bylo vybráno programové prostředí LabView? Jak snadná je pak implementace do 

hardwaru? Umožňuje prostředí LabView paralelní programování? 

2) Byl algoritmus testován na jednoduchých funkcích, jako je jednoduchý sinus, obdélník, 

exponenciální útlum apod.? 

3) Pro které praktické aplikace je předpoklad využití tohoto algoritmu? 

4) Můžete doporučit výhody a nevýhody STFT a WVD a zdůvodnit rozličný antialiasing 

(str. 31)? 

5) Nová metoda využívá více oken. Můžete vysvětlit princip metody případně důvody použití 

různých oken? 

 

Na základě předložené práce se domnívám, že doktorand Ing. Stanislav Pikula splnil 

požadavky kladené na doktorskou práci technického oboru. Proto doporučuji připuštění 

doktoranda k obhajobě pro udělení akademicko-vědeckého titulu doktora v oboru 

Kybernetika, automatizace a měření. 

 

    

V Brně dne 15. května 2019 ................................................... 

Prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. 


