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ANOTACE 
 

Diplomová práce se zabývá charakteristikou metod pro analýzu emočních 

stavů člověka. Práci lze rozdělit do tří částí. V první je charakterizován řečový projev 

z fonetického a psychologického aspektu. V druhé části jsou zpracovány 

analyzované metody a věci související (předzpracování signálu, řečový detektor). Pro 

výpočet základního tónu řeči byla použita metoda centrálního klipování, další 

použitou metodou je analýza na základě formantových frekvencí a poslední metoda 

určování počtu vrcholů a rovin.  Ve třetí části jsou zpracovány výsledky měření 

provedené jednotlivými metodami Vyhodnocováno zde bylo pět různých emočních 

stavů: neutralita, vztek, radost, smutek a překvapení. Jsou zde vyobrazeny a 

diskutovány výsledky pro každou metodu. 

 

ABSTRACT 
 

The diploma thesis deals with the analysis of human emotional states. The 

thesis consists of three parts. The first part is charcterize, the process of speech 

generating, from phonetic and psychological poin of view. In the second part there 

are proccesed metods and contextual things.(preprocessing of signal, voice activity 

detector). For calculation fundamental Frequency it was used metod of central 

clipping, another used metod is formant frequency analyse and the last is metod of 

determinatin of nuber of thorns and planes. In the thirt part there are proccesesed 

results of measurements performed by particural metods. It was scorred five different 

emotional states: neutral, anger, happiness, sadness and surprise. At the end of this 

part there are discussed results for each metod. 

 
Klíčová slova:  
 
emoce, řeč, prozodie, příznak, analýza, základní tón, rozpoznávač, předzpracování, 
segmentace, kepstrum, spektrum, řečový detektor 
 
 
 
Keywords:  
 
emotion, speech, prosody, feature, analysis, pitch, recognition, preemphasis, 
segmentation, cepstrum, spectrum, voice detector 



 7 

 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
  Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením 

Prof. Ing. ZDEŇKA SMÉKALA, CSc. Všechny literární prameny a publikace, ze 

kterých jsem čerpal, jsou řádně uvedeny buď přímo v textu, nebo v závěrečném 

seznamu literatury  

 
 
 

      …………….……………………….. 
          (podpis autora) 

 

 

 

 

 

 

  

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Rád bych touto cestou poděkoval panu Prof. Ing. Zdeňku Smékalovi, CSc. za  

podporu a trpělivost při vypracování této diplomové práce, poskytnutí cenných rad i 

připomínek.  

. 

 



 8 

Obsah 

 
1    Úvod ............................................................................................................... 11 
 
2    Emoce ........................................................................................................... 12 
      2.1   Fyziologické projevy emocí....................................................................... 13 
      2.2   Rozdělení emocí....................................................................................... 13 
 
3    Prozodie ....................................................................................................... 14 
      3.1   Prozodie Češtiny....................................................................................... 14 
      3.2   Prozodie z pohledu psychologů ................................................................ 15 
      3.3   Akustické parametry relevantní pro psychologický výzkum ...................... 15 

3.4   Klasifikace emocí dle způsobu vyjádření................................................... 16 
 

4    Zvuk obecn ě ............................................................................................... 17 
 
5    Řeč z pohledu fonetiky ............................................................................ 18 
      5.1   Hlásky (souhlásky, samohlásky)............................................................... 18 
          5.1.1   Samohlásky ....................................................................................... 19 
          5.1.2   Souhlásky .......................................................................................... 20 
      5.2  Charakteristické vlastnosti řeči .................................................................. 20   
       
6    Analýza řeči ................................................................................................ 21 
      6.1   Digitalizace ............................................................................................... 21 
      6.2   Předzpracování řečového signálu............................................................. 22 
          6.2.1   Preemfáze ......................................................................................... 22 
          6.2.2   Segmentace....................................................................................... 23 
 
7    Metody pro ur čení prozodických vlastností promluvy ................ 26 
      7.1   Frekvence základního tónu....................................................................... 26 
           7.1.1   Metody pro určení základního tonu................................................... 26 
      7.2   Určení základního tónu metodou centrálního klipování ............................ 27 
          7.2.1   Prahování .......................................................................................... 28 
          7.2.2   Určení základního tónu...................................................................... 29 
          7.2.3   Úprava výsledků mediánovým filtrem ................................................ 30 
      7.3   Detekce základního tónu v zašumělých řečových nahrávkách ................. 31 
      7.4   Určování formantových frekvencí ............................................................. 33 
          7.4.1   LP – Lineární predikce ....................................................................... 34 
      7.5   Analýza intonační informace..................................................................... 37 
          7.5.1   Automatická detekce, řečový detektor ............................................... 38 



 9 

 
8    Vyhodnocení parametr ů analýzy emo čního stavu promluvy .... 41 
      8.1   Metodou vyhodnocování základního tónu ................................................ 41 
      8.2   Metodou vyhodnocování formantových frekvencí..................................... 44 
      8.3   Metodou vyhodnocování vrcholů a rovin .................................................. 45 
      8.4   Matematické vyjádření použitých prozodických rysů ................................ 46 
 
9    Závěr ............................................................................................................. 48 
 
      Seznam použité literatury ....................................................................... 49



 10 

Seznam obrázk ů 
 
Obr. 6.1      Princip váhování okny .......................................................................... 12 
Obr. 6.2      Princip segmentace.............................................................................. 14 
Obr. 7.1      Princip váhování, klipování................................................................... 15 
Obr. 7.2      Autokorelace znělého/neznělého segmentu......................................... 18 
Obr. 7.3      Analýza základního tónu ...................................................................... 20 
Obr. 7.4      Analýza základního tónu metodou centrálního klipování...................... 20 
Obr. 7.5      Analýza základního tónu metodou centrálního klipování s použitím filtrace DP v předzpracování......... 21 
Obr. 7.6      Analýza základního tónu s použitím filtrace DP v předzpracování ....... 23 
Obr. 7.7      Spektrum a jeho LPC obálka................................................................ 23 
Obr. 7.8      Určení vrcholu a roviny na základě hladin ............................................ 24 
Obr. 7.9      Výpočet kepstra ze signálu................................................................... 24 
Obr. 7.10   Reálné kepstrum .................................................................................. 25 
Obr. 7.11    Průběh detekce řeči pomocí kepstrálního detektoru ............................ 26 
 

 
Seznam tabulek 
 
Tab. 2.1     Fyziologické projevy emocí .................................................................. 27 
Tab. 3.1     Emoce a prozodické parametry............................................................ 32 
Tab. 5.1     Charakteristické vlastnosti řeči ............................................................. 42 
Tab. 7.1     Vlastnosti metod odhadu základního tónu řeči ..................................... 43 
Tab. 8.1     Výsledky F0 pro jednotlivé emoce ........................................................ 44 
Tab. 8.2     Výsledky F1 , F2 , F3 pro jednotlivé emoce ........................................... 45 
Tab. 8.3     Výsledky metody zkoumání počtu vrcholů a rovin................................ 60 



 11 

1    Úvod 
 

Základním prostředkem který slouží ke komunikaci mezi lidmi je bezesporu 

mluvené slovo neboli řeč. Informace obsažená v řeči se dá rozdělit do dvou 

základních kategorií. Faktická informace je nositelkou myšlenky a je podstatou 

komunikace samotné. Druhou na první pohled podružnou je emoční informace. 

Jedná se o buď o informaci o okamžitém emočním stavu mluvčího, nebo o jeho 

emočním postoji. Emoční postoj je emoce kterou v tomto případě mluvčí vědomě 

předává dále. Emoce jsou vnímány z prozodie řeči.  

 

Prozodie promluvy je lidskou vlastností, která dotváří lexikální smysl výpovědi 

a její nevhodná realizace a interpretace vede k mnoha komickým i méně komickým 

situacím. Dá se říci, že nejde jen o to co říkáme, ale i o to  jak to říkáme.  

 

Tato diplomová práce se zabývá některými metodami na základě kterých lze 

vyhodnotit prozodie promluvy. Byla provedena pokusná měření prostřednictvím 

kterých byl vyhodnocen přínos zpracovaných metod pro řešení problematiky detekce 

emočních stavů z promluvy. Konkrétně se jedná o metodu určení základního tonu, 

určení formantových frekvencí a metodu zkoumání počtu špiček a rovin v konci 

promluvy.  
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2 Emoce  

 

Emoce jsou definovány, jako komplexní jev, který zahrnuje zážitek, fyziologické 

i projevy chování. Jsou v nich integrované psychické i somatické komponenty. 

  

Na emoce v psychologickém pojetí se dá dívat z několika úhlů pohledu, podle 

toho na jakou oblast je psychologický výzkum zaměřen. Jedná se například o fyzické 

projevy, činnost nervového systému a řečové projevy emocí . 

 

Emoce se projevují převážně v nepředvídaných situacích, tedy tehdy kdy člověk 

není schopen aplikovat naučený vzorec chování. Zde je na místě upozornit na 

odlišnost pojmů emoce a postoje.  

 

Na rozdíl od postojů se emoce projevují spontánně (na vůli nezávisle). 

Okamžitá emoce se projevuje krátce několikavteřinovými změnami v mimice, 

gestikulaci, nebo hlasovém projevu. Kde postupně přechází v kontrolovaný projev, 

nebo v emoci uvědomělou. Uvědomělá emoce může trvat i několik minut či hodin. 

Každá emoce má svůj protiklad a každá může být pociťována v různém stupni 

intenzity. 

 

Vyjádření postoje podléhá „kontrole“ mluvčího, tudíž podléhá systému jazyka 

mluvčího. Z předchozího lze odvodit závislost výsledku emoční analýzy projevu   na 

kulturálním s tím souvisejícím jazykovém původu mluvčího. V různých kulturách, 

nebo společenstvích mají emoce projevu  různý obsah, tzn. výsledky studií 

zabývající se daným jazykem (nářečím) jsou v podstatě nepřenosné a musejí se 

provádět analýzy pro každý jednotlivý jazyk (nářečí). Tento fakt prakticky souvisí 

s nastavením vyhodnocovacího systému, na volbu samotných příznaků nemá 

v postatě vliv. Naproti tomu projev emoce  je nadkulturální (nad jazykový) tudíž 

univerzální. Obecně lze říci, že se veškeré analyzační systémy zabývají 

vyhodnocováním projevů tudíž spíše postojů. [1] 
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2.1 Fyziologické projevy emocí 

 

Strach Vyšší frekvence nervových impulzů; zrychlení srdeční i dechové 
činnosti(nepravidelnost) 

Vztek Zvýšené svalové napětí i motorika; vyšší frekvence dechu, tep srdce i tlak; menší pohyb 
střev a sekce žaludečních šťáv 

Radost Zrychlení srdeční činnosti i dýchání; zvyšování krevního tlaku i teploty, rozšiřování 
krevních vlásečnic(červenání) 

Smutek Zpomalení srdeční činnosti, změny rytmu dechu 

Tab. 2.1 Fyziologické projevy emocí 

 

Vzhledem k tom, že jsou různé emoce doprovázeny stejnými či podobnými 

fyziologickými reakcemi, jeví se jako nemožné  rozlišit je mezi sebou pouze na  

základě jejich fyziologických reakcí.  

 

 

2.2 Rozdělení emocí 

 

Podle Scherenova souhrnu můžeme emoce dle hlasových projevů rozdělit do 

následujících čtyř skupin. [1] 

 

• Aktivní p říjemné emoce  – vyšší globální úroveň hlasu, intenzita i 

tempo a pravidelné intonační průběhy (radost). 

 

• Pasivní p říjemné emoce  – relativně nízký hlasový rejstřík, pomalejší 

tempo, pravidelný rytmus a převažující tendence k melodickému 

stoupání („volná artikulace“). 

 

• Aktivní nep říjemné emoce  – vyšší průměrná hodnota základního tónu 

a vysoká intenzita; rytmus a intonační průběh jsou nepravidelné (vztek). 

 

• Pasivní nep říjemné emoce  – vyznačují se prozodickými 

charakteristikami blízkými projevům pasivních příjemných emocí; jejich 

intonační průběhy jsou nepravidelné (smutek, nuda). 
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3 Prozodie 
 

Pojmy prozodický neboli suprasegmentární popisují veškeré změny 

základního tónu, intenzity a trvání v organizaci výpovědi na úrovni vyšší než je rovina 

segmentární tzn. vztahují se k větším řečovým jednotkám (slabiky, slova, věty i větší 

promluvy). Zjednodušeně řečeno si pod pojmem prozodie lze představit skupinu  

určitých vlastností, kterými se dá popsat řečová jednotka (slovo, věta). Celek 

suprasegmentárních neboli prozodických vlastností promluvy je definován jako 

souhrn intonace, přízvuku, rytmu, sylabizace a distribuce pauz a může být rozdělen 

do dvou velkých skupin: rytmus  a intonace . [1] 

 

• Rytmus  – distribuce, síla a pravidelnost přízvuků; tempo a jeho změny 

• Intonace  – změny ve frekvenci základního tónu(vnímáno jako změna 

výšky hlasu)  

 

Prozodie je co se týče obsahu velmi široký pojem a grafickými prostředky 

nelze vyjádřit všechny funkce, které zajišťuje. Je třeba mít na zřeteli, že rámec 

lingvistických funkcí prozodie pro jeden jazyk se nekryje s tímto rámcem pro jazyk 

jiný. Jinak řečeno, to co je v jednom jazyce velmi příznakové a expresivní může být 

v jazyce jiném bezpříznakovou součástí. Dále je důležité poznamenat určitou 

provázanost emocí a postojů - prozodie emocí je východiskem pro prozodii postojů.  

 

3. 1  Prozodie češtiny 

 

Čeština patří k jazykům, kde se věta vyznačuje jasnými melodickými 

vlastnostmi a představuje ucelenou zvukovou jednotku. Melodie je v češtině hlavním 

prvkem strukturující větný celek. Z posledních studií vyplývají jako prozodicky 

významné parametry jakými je intenzita a časové členění, jež se významně podílejí 

na prozodické strukturovanosti zvukové jednotky, jakou věta představuje. Změny 

těchto parametrů, a to zejména ve finální části věty, přispívají ke vnímání modality i 

expresivity věty. 
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3. 2 Prozodie z pohledu psycholog ů 

 

Témata prozodie a emoce úzce propojují dva na první pohled odlišné obory 

psychologii  a fonetiku . Výsledky studií vypracovaných odborníky z těchto oborů 

jsou stavebním materiálem pro další práci s  prozodií samotnou. 

 

Studie z oblasti psychologie se obvykle zaměřují na zjišťování vztahů mezi 

osobnostními rysy a hlasovým vyjádřením emocí a citových stavů vůbec. 

 

Experimentální fonetika a fonostylistika se o výsledky a postupy 

psychologických studií do jisté míry opírají. Nejčastěji však z metodických důvodů 

(problémy se zachycením přirozené zvukové situace co se týče kvality a různorodosti 

podmínek nahrávání) pracují s postoji, nebo emocemi předstíranými. 

 

3. 3 Akustické parametry relevantní pro psychologic ký výzkum 

 

• Průměrné F0 v rámci určitého úseku výpovědi; rozdíl mezi max a min; 

variabilita a tvar intonační křivky 

• V oblast intenzity – její variabilita a pravidelnost 

• Vlastnosti spektra – hodnoty prvních dvou formantů; šířka formantových 

pásem, šířka spektra, energie v horní části spektra, šum ve spektru 

• Tempo promluvy a časové vlastnosti 

 

   

Ukazuje se, že určité vlastnosti různých parametrů se spojují a vytvářejí tak dvě 

základní prozodické charakteristiky pro emoční projevy: 

 

• vysoké F0, silná amplituda a intenzita, rychlé tempo; 

• nízké F0, slabá amplituda, slabá a nestabilní intenzita, pomalé tempo 

  

Tyto prozodické vlastnosti odpovídají obecnému rozdělení emocí na aktivní nebo 

pasivní, příjemné, nebo nepříjemné. 
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Byly vypracovány studie popisující na základě jakých prozodických parametrů 

je vhodné identifikovat jednotlivé emoce. Tato škála není z pohledu prozodie 

vyčerpávající, existují i další rozlišující parametry. Za zmínku stojí detekce pauz 

(počet, délka), dále zkoumání kolísání délky základní periody F0(jitter), nebo kolísání 

maxim hlasivkových pulzů (shimmer). Všechny předchozí parametry jsou závislé na 

emocích. [1] 

 

emoce akustický parametr 
štěstí variabilita amplitudy(slabá); variabilita výšky(silná); tempo(rychlé); obálka(ostrá) 

radost variabilita amplitudy(slabá); variabilita výšky(silná); intonační průběh(klesavý); tempo(rychlé); obálka(ostrá) 

aktivita variabilita amplitudy(slabá); variabilita výšky(silná); výška(vysoká); tempo (rychlé); obálka (ostrá) 

znechucení variabilita výšky(slabá); obálka(kulatá) 

vztek variabilita výšky(slabá); intonační průběh(stoupavý); výška(vysoká); tempo(rychlé);  

strach variabilita amplitudy(silná); variabilita výšky(slabá); intonační průběh(stoupavý); výška(vysoká); obálka 
(kulatá) 

nuda variabilita výšky(slabá); intonační průběh(klesavý); výška(nízká); tempo(pomalé); obálka (kulatá) 

překvapení variabilita výšky(silná); intonační průběh(stoupavý); výška(vysoká); tempo (rychlé); obálka (ostrá) 

moc intonační průběh(stoupavý); výška(vysoká) ); tempo (rychlé); obálka (kulatá) 

Tab. 3. 1. Emoce a prozodické parametry 

 
 

3. 4  Klasifikace emocí dle zp ůsobu vyjád ření 

  

 Úrovňování emoce dle způsobu neboli úrovně jakým je projevena:  

 

• „nekontrolované“ emoce  

• ovládané emoce  

• emoce s podílem rozumového jednání (postoje) 

• jazykově kódované emoce 

• gramatické modality 

 

Tato práce se zabývá emocemi po úroveň projevu. Z předchozího textu a tohoto 

členění plyne podstata způsobu rozpoznávání emocí. Nejprve je nutné klasifikovat 

úroveň na které chceme analýzu provádět a na základě toho zvolit vhodný postup.  
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4 Zvuk obecn ě 
 

Zvuk je mechanické vlnění, které se šíří pohybem částic prostředí tzn. zvuk se 

nepřenáší ve vakuu. Akustika se zajímá o zvuk šířící se vzduchem, nositelem vlnění 

jsou zde částice vzduchu. Odraz vlastností okolního prostředí v našem vědomí je 

sluchový vjem, ten nám zprostředkovává sluchový orgán spolu s nervovou 

soustavou. [3] 

 

Zvukový signál je ze subjektivního hlediska vnímán vjemem výšky, hlasitosti a 

barvy. Toto platí pro všechny druhy zvuku (hlukový, hudební). Hlukový signál je 

nejlépe charakterizován jeho frekvenční strukturou. 

 

Vjem hlasitosti  zvuku je přímo úměrně závislý na délce trvání zvuku a na 

změně intenzity během jeho působení. Z tohoto pohledu se dá tento vjem rozdělit na 

tři oblasti (registrace, ustálení, doznívání). Ve frekvenčním vyjádření má vjem 

hlasitosti vztah k amplitudě. Pecepce hlasitosti člověkem je založena na tzv. 

kritických pásmech, která jsou obecně definována Barkovou stupnicí. Toto měřítko 

definované 24-mi pásmy nelze chápat jako absolutní. Je nutné brád v úvahu určitý 

pohyb  pásem po ose Barkovy stupnice. Kritické pásmo slyšení je frekvenční oblast 

ve které  je hlasitost složeného zvuku o konstantní hladině akustického tlaku  ještě 

nezávislá na šířce pásma. Sčítáním hlasitostí v jednotlivých pásmech po aplikaci 

Barkovi stupnice dosáhneme výsledku celkové hlasitosti. 

 

Vjem výšky  zvuku odráží jeho frekvenci a má vztah k amplitudě. 

 

Vjem barvy  zvuku lze obecně vyjádřit jako obraz jeho fyzikální struktury 

v našem vědomí. Hlasitost a výška jsou veličinami jednorozměrnými, naproti tomu je 

barva veličinou vícerozměrnou a nelze ji jednoduše subjektivně ani objektivně 

vyjádřit. Díky vnímání barvy jednotlivých zvuků dokážeme rozlišit různě hlasy, či 

různost zvuků stejného charakteru. Barva zvuku je primárně závislá na tvaru vlny, 

dále na akustickém tlaku a krátkodobých vlastnostech zvuku. Jedná se o nejsložitější 

ze všech základních zvukových vněmových veličin. [4] 
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5 Řeč z pohledu fonetiky 
 

Na mluvený projev lze pohlížet jako na posloupnost zvuků, které mají určitou 

skladbu a svůj řád. Z hlediska časového členění jej lze rozčlenit následovně 

(promluva, fráze, slova,  slabiky, trifony, difony, fonémy, alofóny). Za nejmenší 

řečovou jednotku, na základě které je možno rozlišit jednotlivá slova je považován 

foném . Každému fonému odpovídá jiné základní přednastavení artikulačních orgánů. 

Toto nastavení není jednoznačné ani pro jednotlivé řečníky, je závislé na okolních 

fonémech, které se v projevu vyskytují. Jednotlivým jazykům přísluší určitý počet 

fonémů obecně se pohybuje v rozmezí 12 – 60 fonémů na jazyk (36 pro češtinu). 

Z předchozího je parné, že se slova skládají ze slabik a ty pak z fonémů. [4] 

 

Difony  představují přechodné zvuky a lze jimi popisovat koartikulační vliv 

dané hlásky na hlásku následující. Mají rozsah druhá polovina první hlásky + první 

polovina druhé hlásky. Pro lepší charakteristiku se také používají trifony, které 

popisují přechod přes jednu hlásku. Jeden trifon se skládá z druhé poloviny první 

hlásky, celé druhé a první poloviny třetí hlásky. Difony a trifony tedy lépe popisují 

akustický signál nežli fonémy, avšak z průměrného počtu 40 fonémů vzniká přibližně 

1000 difonů, přičemž se reálně nevyskytují všechny kombinace fonémů. 

  

Alofóny  jsou nejmenší zvukově rozlišitelné jednotky řeči. Slouží k rozpoznání 

jednotlivých fonémů v promluvách. Bývají charakteristické pro danou situaci 

(slavnostní projev, běžný hovor) nebo pro mluvu jednotlivce (oblastní varianty, 

emotivní varianty, sociální varianty) apod. [2] 

 

  

5.1 Hlásky (souhlásky, samohlásky) 

 

 Na řečový signál lze pohlížet jako na plynulý tok samohlásek narušovaný 

souhláskami v místech spojů samohlásek. Důraz na určitou slabiku, slovo či větu se 

provádí změnou výšky, délky, nebo hlasitosti určité samohlásky či samohlásek. Tímto 

ovlivňování dostává promluva melodický spád, který je kulturálně závislý. V řečovém 

signálu vykazují všechny hlásky své charakteristické formanty, které odpovídají 
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konkrétnímu nastavení vokálního traktu (artikulačního ústrojí). Artikulační ústrojí se 

skládá z nadhrtanových dutin (čípek, špička měkkého patra) a artikulačních orgánů 

(jazyk, rty, měkké patro). Artikulátory ovlivňují průchod vzduchu nadhrtanovými 

dutinami. Během řeči dochází k plynulému pohybu všech artikulátorů, a to 

podvědomě v závislosti na tom co chce mluvčí říci. Přechod artikulátorů z jedné 

polohy do druhé není okamžitý, je závislý na na okolních zvucích v promluvě a 

fyziologických předpokladech řečníka. Při průchodu základního hlasivkového tónu 

nadhrtanovými dutinami dochází vlivem rezonance ke změně složení akustické 

energie ve vznikajícím řečovém signálu. Akustická energie se soustředí kolem 

určitých frekvencí (formantové frekvence), při zapojení nosní dutiny do procesu 

tvorby zvuku dochází vlivem jejích rezonančních vlastností ke vzniku tzv. 

antiformantů což jsou frekvenční oblasti ve kterých dojde naopak potlačení. Udává se 

7 formantových oblastí s 1 antiformantem které se aktivně podílejí na tvorbě hlásek. 

Frekvenční poloha formantů F1 a F2 je výrazně závislá na poloze jazyka a míře 

otevření ústní dutiny. [2] 

 

5.1.1 Samohlásky   

 

Čeština má 10 samohláskových fonémů, mezi jejich typické vlastnosti patří, že 

se jedná o samohlásky ústní (do tvorby se nezapojuje nosní dutina) a jsou znělé. 

Nejvýznamnější akustickou charakteristikou samohlásek jsou formanty. Z nich pro 

tento účel nejdůležitější jsou první 3 (dle důležitosti F2, F1, F3), které rozlišují české 

samohlásky. Následující formanty (F4, F5, F6, F7), jsou z pohledu detekce 

samohlásek nezajímavé, jelikož jsou téměř pro všechny české samohlásky shodné. 

Přenášejí informaci o barvě tónu resp. o barvě hlasu řečníka. Při detekci samohlásek 

nás zajímá vzájemná frekvevenční poloha F2 , F1 a dále jejich vzájemný odstup. 

Samohlásky mají obecně delší trvání než souhlásky a ve vlastním projevu je toto 

trvání značně kolísavé, závislé na prozodických vlastnostech promluvy.    
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5.1.2 Souhlásky 

 

Čeština má 27 souhláskových fonémů. Souhlásky z pohledu tvorby zvuku jsou 

šumy vznikající v různých artikulačních úžinách, obvykle mají variantu znělou a 

neznělou. Analýza formantových oblastí a jejich přesné vymezení u souhlásek je 

podstatně složitější než u samohlásek. Díky přítomnosti charakteristické šumové 

složky jsou snadno rozlišitelné od samohlásek, problém nastává pokud chceme 

rozlišit jednotlivé souhlásky. 

 

5.2 Charakteristické vlastnosti řeči 

 

 Následující tabulka popisuje základní charakteristické vlastnosti řeči je 

zahrnuta z důvodu lepšího pochopení problematiky z pohledu obecných čísel. [1] 

 

Vlastnost jak se projevuje 
mužský hlas: kolísá při běžném hovoru mezi (100-200)Hz Průměrná výška hlasu 

ženský hlas: o oktávu výše 

Dynamický rozsah 20dB(šepot) – 50dB(umělecký přednes) 

při běžném hovoru, vzdálenost 1m od řečníka 

muži: 65dB, při hlasitém projevu až 85dB 

Hladina akustického 
tlaku 

ženy: 60dB 

průběh dynamiky 
v závislosti na čase 

spíše impulzivní charakter , průměrná hladina se pohybuje cca 12 dB pod 
Maximální hodnotou 
šepot - 1÷5.10-8W 
řeč    -  1÷8.10-6W 

Akustický výkon 

zpěv  - 1÷3.10-3W 

 

z 60% pod f = 500Hz Energie řeči 
je soustředěna z 99% pod f = 

2000Hz 
 

Srozumitelnost vzrůstá  se zvyšující se intenzitou řeči, na hladině (50-60)dB (nad prahem 
srozumitelnosti) dosahuje 100% při normálním sluchu 

Tab. 5. 1 Charakteristické vlastnosti řeči 
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6 Analýza řeči 

 
Při analýze jakýchkoli signálů je nejprve nutné zvážit, co má být výsledkem analýzy a 

jak k tomuto výsledku chceme dospět (volba vhodné analyzační metody). Samotná 

analýza lze shrnout do několika kroků. Digitalizace – v dnešní době se signály 

zpracovávají výhradně v digitální podobě a digitalizace popisuje způsob převodu 

analogového signálu na digitální. Předzpracování číslicového signálu  – jedná se o 

přizpůsobení číslicového signálu do vhodné podoby pro zpracování. Volba vhodné 

analyza ční techniky  – jelikož existuje obvykle více způsobů jak dospět ke kýženému 

cíli, avšak jednotlivé postupy dosahují různých výsledků za netejných i různých 

podmínek je úvaha a vhodná volba postupu velmi důležitá. 

 

6.1  Digitalizace 

 

Jelikož chceme zpracovávat signál v diskrétní oblasti je nejprve nutné získaný 

analogový signál převézt do digitální podoby. Tento převod se sestává z několika 

operací: omezení frekven čního pásma  - tento krok souvisí s úvahou použití signálu 

(řeč, hudba) a je charakterizován volbou vzorkovacího kmitočtu. Hodnota Fvz pro 

telefonii je běžně Fvz=8kHz, pro hudbu je však požadována výrazně vyšší kvalita 

které odpovídá Fvz=44,1kHz. S volbou Fvz jde ruku v ruce frekvenční omezení signálu 

k tomuto použijeme vhodnou dolní propust. Při této volbě je nutné dodržení 

vzorkovacího teorému [6.1]. 

   

2max
vzF

F <    (6.1) 

 

Další následující operací je kvantování,  tím se signál se spojitou množinou 

hodnot mění na signál s diskrétní množinou hodnot. Každý vzorek je pak vyjádřen N-

bitovým slovem v některém z dvojkových kódů. Existují ucelené postupy, které 

zajišťují digitalizaci signálu, nejjednodušším je PCM(Pulse Code Modulation). Je 

založena na periodickém vzorkování s konstantním vzorkovacím kmitočtem Fvz a na 

vyjádření  hodnot vzorků binárními čísly s pevným počtem bitů N. V současnosti se 
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PCM využívá k nejjednoduššímu ukládání akustických záznamů – soubory typu 

„wav“. Současně jsou používány co se týče režie úspěšnější varianty (DPCM- 

diferenční PCM, DM-delta modulace, ADM – adaptivní DM). Při moderním 

zpracovávání řečových signálů je používáno sofistikovanějších metod využívajících 

fyziologických vlastností tvorby zvuku u člověka. Tyto metody jsou založeny na 

LPC(Linear Predictive Coding), hlavním představitelem je ACELP(Algebraic Code-

Excited Linear Prediction). Pomocí této “rodiny” technologií je dosaženo výrazně 

nižších přenosových rychlostí systémů. Možností použití jsou např. systémy 

GSM(Global System for Mobile communications). 

 

6.2  Předzpracování číslicového signálu 

 

Dříve než se přistoupí k samotnému rozpoznávání ať už čehokoli (emocí, řeči, 

pauz) je vhodné číslicový signál nejprve předzpracovat a tím upravit do podoby 

vhodné k rozpoznávání. Předzpracování je z velké části společné pro většinu úloh 

práce se signály. Jednotlivé kroky jsou popsány níže. 

 

6. 2. 1  Preemfáze 

    

Z charakteristik spektrální výkonové hustoty reci vyplývá poznatek, že tato 

křivka dosahuje maxim v okolí 300 Hz pro mužský hlas a přibližně v 500 Hz pro hlas 

ženský. V úseku v rozmezí 500 až 2000 Hz se nachází převážná část energie 

podstatná pro rozpoznání reci. Vzhledem k poklesu úrovně spektrální výkonové 

hustoty řečového signálu, zaznamenané od kmitočtu 500 Hz se sklonem přibližně 6 

dB na oktávu, se tato disproporce v systémech pro zpracování reci odstraňuje 

zařazením korekčního článku typu preemfáze. Samotná realizace se provádí 

číslicovým filtrem zařazeným za vzorkovač a kvantizér tzn. ještě před samotnou 

segmentací v případě, že chceme použít segmentace s překryvem. Chceme-li použít 

segmentace bez překryvu je v podstatě jedno kdy preemfazi uplatníme. Při 

rekonstrukci je nutné  provézt inverzní filtraci.  
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Je použit jednoduchý FIR filtr s přenosovou funkcí: 
11)( −−= zzH α , ]1;9.0[∈α    (6.2) 

 

což lze přepsat jako 

)1()()( −−= nxnxny α , ]1;9.0[∈α    (6.3) 

 
6. 2. 2  Segmentace 

 

Jelikož kontinuální řečový signál lze považovat za náhodný a pro metody 

odhadu parametrů potřebujeme aby byl stacionární, je nutné jeho stacionaritu zajistit. 

Proces kterým toho dosáhneme se nazývá segmentace. Jedná se ve své podstatě o 

rozdělení vstupního proudu na kratší úseky - segmenty. V těchto úsecích si dovolíme 

považovat signál za stacionární. Na základě vlastností lidského hlasového traktu. 

můžeme řeč považovat za stacionární (kvazistacionární) pouze v částech s dobou 

trvání cca. 10-30ms [8]. Tyto úseky vybíráme okénkem bez vzájemného překryvu 

(často pravoúhlé) nebo s překryvem metodou „overlapped add“ (OLA) 

Hammingovým nebo Hannovým oknem. Váhování, neboli volba okna má dopad na 

výsledné spektrum signálu. Matematicky lze tato operace vyjádřit takto: 

 

)()()( nwtsns ⋅=      (6.4) 

 

Pravoúhlé okno  

  

Vynásobení signálu pravoúhlým oknem provede výběr části signálu 

v závislosti na délce okna s tím, že neprovádí úpravu tohoto signálu. Použití tohoto 

okénka je vhodné v případech kdy je zaručeno, že délka segmentu se rovná 

celočíselnému násobku period analyzovaných frekvencí. Při použití pravoúhlého 

okna je spektrum původního signálu filtrováno spektrálním obrazem tohoto okna 

[6.5]. Tento obraz má jeden hlavní a několik postranních laloků. Postranní laloky 

negativně ovlivňují jednotlivé čáry původního spektra, tomu říkáme prosakování ve 

spektru. Vliv postranních laloků snižujeme použitím jiného okna. 
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Pravoúhlé  okno délky N je definováno takto: 

 

w(n) = 1    , pro  0 ≤ n < lr   (6.5)  

w(n) = 0    , pro  ostatní n 

 

kde lr = délka segmentu 

 

Hammingovo okno 

 

Vynásobení signálu touto funkcí okna nám zajistí výrazné potlačení 

postranních laloků v modulu kmitočtového spektra. Dosáhneme lepší potlačení 

periodicky se opakujících složek analyzovaného signálu. Důležitá je také vhodná 

volba překryvu jednotlivých segmentů.  

 

Hammingovo okno délky N je definováno takto: 

 








−=
N

n
nw

π2
cos46.054.0)(   , pro  0 ≤ n < lr   [6.6] 

0)( =nw     , pro  ostatní n 

kde lr = délka segmentu 

 

 
Obr. 6.1: Princip váhování okny 



 25 

Překrytí rámc ů 

 

• Malé, nebo žádné:  zajišťuje rychlý časový posun, tím pádem vznikají malé 

nároky na zpracující systém, problémem může být značný rozptyl parametrů 

sousedních rámců. 

• Velké: zajišťuje pomalý časový posuv, průběhy parametrů jsou vyhlazenější, 

negativem jsou větší nároky na paměť a výpočetní kapacitu systému. 

  

 
Obr. 6.2: Princip segmentace 

 

 U rámců bez překrytí Pr = 0 jejich počet dostaneme prostým dělením a 

zaokrouhlením dolů[6.7]. V případě, že bychom chtěli poslední fragment rámce 

zachovat a doplnit nulami, zaokrouhlujeme nahoru. 
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Pro rámce s překrytím Pr ≠ 0 platí: 
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7 Metody pro ur čení prozodických vlastností 

promluvy 

 
7.1  Frekvence základního tónu 

 

Jedná se zatím o nejúspěšnější metodu vyhodnocování emočních stavů ze 

zvukového projevu. Průchodem proudu vzduchu z plic přes hlasivky vzniká jejich 

rozkmitáním základní tón (F0) a jemu odpovídající časový interval se nazývá základní 

perioda (T0). Obrazem průběhu základního tónu je melodie řeči. [2] 

 

Frekvence základního tonu se liší u mužů, žen a dětí (cca 150, 200, 350 Hz) a je 

člověkem subjektivně vnímána jako výška hlasu. Čím větší je hodnota F0 tím větší je 

napětí hlasivek i celkové svalové napětí mluvčího. 

 

Při měření F0 lze doporučit délku rámce 10-20 ms. V závislosti na použité funkci 

okénka a obvyklé délce periody F0, u Hammingova je tato hodnota 32ms. Hodnoty 

funkce F0  poskytují pro každý rámec informaci o průměrné hodnotě F0  v rámci. [2] 

 

 Výpočet  F0 komplikuje přítomnost formantových frekvencí, spolu 

s proměnlivostí F0 během promluvy. Při zpracování signálu je vhodné uplatnit 

postupy nelineárního předzpracování signálu, které mají za cíl potlačit formantovou 

strukturu. Reálně se jedná o aplikaci vhodné dolní propustí, kterou se signál 

předzpracuje.  

 

7. 1. 1  Metody pro ur čení základního tonu 

 Tyto metody lze rozdělit podle oblasti ve které se F0 vypočítává: 

 

• Metody v časové oblasti – autokorelační metoda, centrální klipování,  

inverzní filtrace 

• Metody v kmitočtové vlastnosti – spektrální metoda 

• Metody v kepstrální oblasti – kepstrální metoda 
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Výsledky jednotlivých metod je předurčují k jejich konkrétnímu použití. 

Z pohledu výsledků se dá říci, že se liší svojí rychlostí, přesností a citlivostí na 

šum. Tabulka [7.1] nabízí přehled o vlastnostech jednotlivých metod. [8] 

 

Hledisko 
porovnání 

Autokor. 
metoda 

Centrální 
klipování 

Inverzní 
filtrace 

Kepstrální 
metoda 

Spektrální 
metoda 

Přesnost 3 1 2 4 5 
Odolnost vůči 

šumu 
2 3 4 5 1 

Výpočetní 
náročnost 

3 2 4 1 5 

Výhoda jednoduchost přesnost potlačení vlivu 
formantů 

rychlost malá citlivost 
na šum 

Nevýhoda 
citlivost na vliv 

formantů 
- 

výpočetní 
náročnost 

velká citlivost 
na šum 

malá přesnost 

Pozn. Čísla 1 až 5 představují číslování jednotlivých metod (1-nejlepší, 5-nejhorší) 

Tab. 7.1 Vlastnosti metod odhadu základního tónu řeči 

 

7. 2  Určení základního tónu metodou centrálního klipování 

 

 Metoda centrálního klipování je v podstatě vylepšená autokorelační metoda, 

která se snaží potlačit vliv formantů. Formanty jsou zodpovědné za zákmity v rámci 

jedné periody řeči. Autokorelační metoda nedostatečně potlačuje tato postranní 

maxima, maximální lag pak může být chybně detekován v jednom z těchto 

postranních maxim.   

  

Vhodné předzpracování digitálního signálu odpovídá postupu z kapitoly (6.2). 

Signál nejprve upravíme pomocí preemfáze, následně segmentujeme s použitím 

Hammingova váhovacího okna s 50% překryvem segmentů.  

 

Princip této metody vychází z toho, že k určení základního tónu ní potřeba 

znát detaily signálu ale pouze jeho maxima. Tyto špičky lze stanovit pomocí tzv. 

prahů (P+,P-). Vzorkům signálu nacházejícím se nad stanoveným prahem je 

přiřazena hodnota n=1, ostatní jsou vynulovány.  Dále se provede autokorelace a 

určí základní tón z výsledné funkce. 
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7. 2. 1  Práhování 

 

 V první části této operace se provede nastavení samotných prahů. Existuje 

více možných postupů, ale v principu jsou všechny stejné, liší se pouze druhem 

fragmentu ze kterého se práh určuje. Použil jsem metodu, kdy je segment rozdělen 

na tři stejné části v každé z nich se nalezne maximum a vybere se nejmenší z nich.  

Matematicky lze zapsat takto: 

 

),,( 3/33/23/1 MAXMAXMAXMINkP ⋅=     (7.1) 

kde k je redukční faktor s obvyklou hodnotou 0.8, MIN a MAX reprezentuje funkci k určení 

minimální a maximální hodnoty z vektoru hodnot.¨ 

 

 

Obr. 7.1: Princip práhování, klipování 

 

Je třeba dát pozor na to, abychom nehledali maximum v segmentu který byl 

násoben jiným oknem než pravoúhlým. Krajní fragmenty tím i jejich maxima by byla 

neprůkazná z důvodu deformace oknem. Další možností je považovat za fragmenty 

tři po sobě jdoucí segmenty. Tato metoda se mi zdála pro délku segmentu 30ms 

příliš hrubá.  

 

Definovaný práh[7.1] provede rozdělení signálu, části která se nachází nad P+, 

P-  je přiřazena nezávisle na aktuální hodnotě 1. Naopak signálu nacházející se pod 

P+, P-  je vynulován. Literaturou doporučené  
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7. 2. 2  Určení základního tónu 

  

 Odhad základního tónu v časové oblasti je u metody centrálního klipování 

založen na výpočtu autokorelační funkce (AKF), ta určuje míru podobnosti v rámci 

jednoho signálu. 

Matematický zápis AKF pro číslicové signály: 

 

∑
−

=

−=
1

)()()(
N

mn

mnsnsmR       (7.2) 

 

 Zjednodušeně řečeno AKF má rozdílný průběh pro znělé a neznělé signály. 

Jedná se o „periodickou“, symetrickou funkci s maximem v čase t=0. 

 

V případě znělého úseku  AKF vykazuje maxima s periodou T s klesající hodnotou 

těchto maxim. Toto je důsledkem menší podobnosti vzdálenější části signálu. 

 

V případě neznělého úseku AKF vykazuje pouze jediné maximum pro t=0, všude 

jinde nabývá velmi malých hodnot a má klesající tendenci. Důvodem je, že mezi 

vzorky neexistuje žádný vztah.  

 

 

Obr. 7.2: Autokorelace znělého/neznělého segmentu 
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 Výpočet základního tónu se provede dle vztahu [7.3]: 

 

d

F
F vz=0   (Hz)     (7.3) 

 

kde d je index maxima autokorelační funkce neboli perioda základního tónu ve 

vzorcích, Fvz vzorkovací kmitočet a F0 kmitočet základního tónu v Hz viz. obr. 

[7.2]. 

 

7. 2. 3  Úprava výsledk ů mediánovým filtrem   

 

Výsledný časový průběh kmitočtu základního tónu F0, je nutné dodatečným 

zpracováním upravit tak, aby odpovídal skutečnosti. Před úpravou pomocí 

mediánového filtru se v signálu vyskytují Impulsní chyby. Mediánový vybírá střed 

setříděné posloupnosti z určité množiny bodů. Množina je dána délkou okna, ve 

kterém je posloupnost vyhodnocována. Pokud je počet prvků v okně lichý je střed 

setříděné posloupnosti jednoznačný. Pokud je počet prvků v okně sudý, je výstupní 

vzorek získán aritmetickým průměrem dvou prostředních vzorků v setříděné 

posloupnosti. Mediánový filtr je nelineárním a většinou také nerekurzivním 

systémem. Jeho vlastností je schopnost bezezbytku odstranit impulsní rušení a 

přitom nedeformovat strmosti hran vstupního signálu jako je tomu u lineárních 

(průměrujících) filtrů. Ovšem okno s příliš velkým počtem vzorků odstraní i změny 

malých amplitud, které se v řečovém signálu skutečně vyskytují, jedná se o tzv. 

mikrointonaci. Okno nevhodné délky také částečně deformuje počáteční náběh 

znělých úseků řeči. Doporučená délka okna je 3 nebo 5 vzorků [2]. Při potřebě 

většího okna je lépe volit jiný korekční algoritmus postprocessingu. Matematicky lze 

mediánový filtr popsat následovně: 

 

...),,,,(... 2112 ++−−= iiiiii xxxxxmedY      (7.4) 

kde med je funkce určující prostřední hodnot z počtu, ted xi   

 

Obr. [7.3] nabízí vypovídající srovnání výsledků F0, bez použití mediánového 

filtru, s použitím filtru s velikostí okna tři a s velikostí okna pět.   
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Obr. 7.3: analýza základního tónu 

 

 

7. 3  Detekce základního tónu v zašum ělých řečových 
nahrávkách 

 
 

Metoda centrálního klipování je variantou autokorelační metody, která se 

snaží odstranit vliv formantových frekvencí na výsledek. Další možná varianta která 

se snaží snížit vliv zašumění analyzovaného signálu na výsledky výpočtu hodnot 

základního tónu je založena na vymezení kmitočtů signálu. Jelikož F0 nabývá hodnot 

v rozmezí cca (100, 300)Hz je vhodné rozsah kmitočtů omezit ve fázi předzpracování 

signálu. Vhodným nástrojem je dolní propust (DP), experimentálně jsem stanovil 

horní mezní kmitočet na cca. (Fmez = 900Hz). Realizoval jsem ji IIR filtrem 8. řádu 

(N=8). V podstatě lze použít filtraci v předzpracování v součinnosti s klipováním 

signálu. Výsledky metod jsou na Obr.[7.4-6] a je z nich patrné, že nejstabilnějších 

výsledků dosahuje metoda s filtrací DP v předzpracování. Tyto výsledky je možné 

doladit vhodnou volbou délky okna mediánového filtru. Z pokusů se mi jeví jako 

vhodná délka 3, která je dobrým kompromisem jemnosti signálu a vyhlazení. 
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Obr. 7.4: analýza základního tónu metodou centrálního klipování 

 

Obr. 7.5: analýza základního tónu metodou centrálního klipování s použitím filtrace 

DP v předzpracování 

 

 

Obr. 7.6: analýza základního tónu s použitím filtrace DP v předzpracování 
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7.4  Určování formantových frekvencí 

 

Model hlasového traktu popisuje rezonance v (ústní - F1, hrdelní – F2, nosní – 

F3). Tyto rezonance se projeví v kmitočtovém spektru hlásek jako formanty (oblasti s 

vyšší energií). Model hlasového traktu lze realizovat jako IIR filtr libovolného řádu. 

Vzájemný poměr formantů, zejména F1 a F2, je důležitý zejména při rozlišování 

jednotlivých samohlásek. Pro identifikaci samohlásek nejsou důležité absolutní 

hodnoty formantů ale jejich poměr.  

 

Emoční rozpoložení mluvčího má vliv na jeho stav fyziologický (rychlost 

dýchání, tlukotu srdce). O těchto fyziologických reakcí se dá zjednodušeně říci, že se 

jedná o různá svalová napětí závislá na druhu prožívané emoce. Tato svalová napětí 

mají vliv na celkový průchod vzduchu hlasovým traktem intenzitou výdechu plic, 

změnu objemu rezonančních dutin a rychlost jejich změn. Na základě této úvahy je 

na místě považovat formanty jako dobrý nástroj k prozodie (emočního stavu). 

 

Při určování formantových frekvencí se vyskytují určité komplikace. Jednou z 

nich je výskyt nepravidelných vrcholů ve spektrální obálce. Maxima ve spektrální 

obálce jsou obvykle tvořena formanty, ale stává se, že se zde vyskytují i další 

vrcholy. Dalším problémem je splývání formantů, v podstatě jde o případ kdy je 

vzdálenost mezi formanty tak malá, že jednotlivé špičky ve spektrální obálce  splývají 

(nejsou jednoduše odlišitelné).  

 

Vhodnou metodou určení je odhad formantových oblastí ze spektra pomocí 

kepstrálních koeficientů LPC. Buď pomocí výpočtů přenosové funkce tzn. výpočtem  

kořenů polynomu A(z), nebo vyhledáním vrcholů spektrální obálky. Vyhledávají se 

lokální maxima fce. LPC je výpočetně nenáročná metoda a tudíž ji lze použít pro 

aplikace s mikroprocesory nižší cenové kategorie. 
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7. 4. 1  LP – linearní predikce 

 

 LPC(Linear Predictive Coding) je metoda s širokým uplatněním pro zpracování 

jakýchkoli signálů. Tato metoda nelze jednoznačně zařadit do časové ani kmitočtové 

oblasti, jejím úkolem je vytvořit model lineárního časově invariantního systému na 

základě pozorování vstupních a výstupních vzorků.  Pro analýzu průběhů pomocí 

lineární predikce ve nutné, aby tyto průběhy byly spojité, nebo, aby se s nimi jako se 

spojitými dalo pracovat. LPC je založeno na možnosti aproximace hlasového traktu 

číslicovým IIR filtrem: 
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1
11)(     (7.5) 

kde polynom A(z) je tzv. Prediktor s řádem k a bk jsou LPC koeficienty 

 

LP je založena na výpočtu koeficientů, které poskytují odhad pro následující 

vzorky výstupního signálu y’=[n], na základě znalosti předchozích vstupních vzorků 

x[n] a výstupních y[n]. Jejich počet závisí na vzorkovací frekvenci a na požadované 

přesnosti obálky signálu, v tomto případě spektrální obálky. 
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Nejpoužívanější forma LP je založena na odhadu, který bere v potaz pouze 

předešlé výstupní vzorky y[n].  

 

∑
=

−−=
q

k
k knybny

1

)()('        (7.7) 

 

 kde y’[n] je předpovězený vzorek, bk a ak  jsou predikční koeficienty, q je řád 

prediktoru. Přesnost prediktoru je dána počtem použitých minulých vzorků (q). 

Z tohoto vyplývá požadavek na minimalizaci chyby odhadu která je definována jako: 
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Pro výpočet LPC koeficientů se nabízí několik metod nejpoužívanějšími jsou 

Levinson – Durbinův algoritmus, který požívá při výpočtu autokorelce. Další možností 

je použít Burgův algoritmus výpočtu signálu y(n). 

 
 
Autokorela ční metoda pro výpo čet  koeficient ů bk  
 

Nejprve je nutné vypočítat autokorelaci signálu: 
 

 ∑
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R        [7.9] 

kde Rk je autokorelace v bodě k, s[n] – analyzovaný signál, N – délka segmentu 

 

 Vztah mezi autokorelačními koeficienty Rk a koeficienty bk  
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kde p je řád prediktoru 
 
 

Na základě znalosti autokorelačních koeficientů Rk je možné dopočítat 
koeficienty bk pomocí  Levinson – Durbinova algoritmu:  

 

 

• Inicializace 

)0(0 RP = ; 
)0(

)1(
1 R

R
k −= ; 1

)1(
1 kb = ; ( )2

101 1 kPP −= ;   [7.11]  
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• Výpočet 
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m
j bkbb ,   j = 1, 2, ..., m-1     [7.14] 

 

 )1( 2
1 mmm kPP −⋅= −         [7.15] 

 

  

• Výsledek  
( )p
kk bb = ,    i = 1, 2, ..., p       [7.16] 

Obr. 7.7  Spektrum a jeho LPC obálka 



 37 

7.5 Analýza intona ční informace 

 

Tato metoda je přímo zaměřena na analýzu emočního stavu jedince na 

základě jeho promluvy. Vzhledem k jednoduchosti metody(výpočetní nenáročnosti) a 

dalším jejím vlastnostem se jeví jako vhodný nástroj pro automatickou detekci 

emočního stavu. Základem je detekce vrchol ů a rovin v signálu.[10] Pohybujeme se 

v časové oblasti. Vrchol  lze definovat jako 3 po sobě jdoucí body (A, B, C), pro které 

platí: 

kji CBA <>  nebo kji CBA ><       [7.17] 

kde  I, j ,k  jsou jednotlivé hladiny, kterým samotné body náleží a platí pro ně 

stejná nerovnost jako pro samotné body. 

 

V samotném procesu rozhodování je žádoucí provádět posuzování na základě 

hladin. Pokud uvažujeme hladinu jako oblast, která je vymezena na ose y 

souřadnicového systému dvěmi přímkami, pak body příslušející různým hladinám 

splňující  podmínku [7.17] považujeme z vrcholy. Podmínka nevylučuje možnost že 

krajní body náleží stejné hladině. Rovinu lze logicky definovat jako minimálně 2 po 

sobě následující body náležející jedné hladině. Délka roviny lze matematicky zapsat 

jako: 

1−= nl           [7.18] 

kde  n je počet bodů v rovině. 

 

Obr. 7.8 Určení vrcholu a roviny na základě hladin 
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Na obr. 7.8 je ve spodní části výřez krátkého průběhu segmentu ze kterého je 

patrná definice vrcholu a hladiny. Konkrétně jsou zde vykroužkovány tři body, které 

lze považovat za jeden vrchol, přičemž poslední bod špičky současně patří i k 

zobrazené hladině. Jejíž rozhodovací úrovně jsou naznačeny dvěma úsečkami.  

 

V programu je pak řešeno určení hladiny pouze pro následující bod. Pokud 

máme hladinu která se sestává například z pěti bodů je možné, že takto vzniklá 

hladina spadá do 4 sousedících hladin. Tento postup se mi zdál co se týče výsledků 

výhodnějším. Možných způsobů kalibrace tzn.  určení šířky hladiny d je více. Volil 

jsem metodu ve které je určena průměrná maximální amplituda (z 10-ti), ta je 

rozdělena na 128 půlhladin, z toho plyne že máme dohromady 128 hladin pro 

kladnou i zápornou část. [10]  

 

Segmentace signálu pro tuto metodu má svá specifika, jelikož pracujeme se 

signálem v časové oblasti je vhodné použít pro váhování pravoúhlého okna. (kap. 

6.2.2). Zároveň použití preemfáze není dle mého názoru žádoucí. Při segmentaci je 

možno použít překrývání segmentů.[10] Délku segmentů jsem volil experimentálně 

nejsem si vědom předností ať už jakékoli volby délky. Důležité neopomenout vztah 

kalibrace k určité délce segmentu. 

 

Výše popsaným postupem se vyhodnocuje intonační informace promluvy. 

Z tohoto hlediska jsou pro analýzu nezajímavější finální části věty. (kap. 3.1)  Tato 

metoda nabízí několik základních parametrů které jsou vhodné pro vyhodnocování 

všechny mají vztah k vyhodnocovanému segmentu (počet vrcholů, počet rovin, 

průměrné délky roviny, standardní odchylky délky roviny, průměrná frekvence 

objevování se vrcholů/rovin). 

 

7. 5. 1 Automatická detekce, řečový detektor  

 

 Jak již bylo zmíněno, metoda je vhodná pro automatickou detekci. 

Automatická detekce je systém který dokáže sám vyhodnotit řečovou aktivitu a na 

základě samostatné analýzy signálu poskytovat požadované výsledky. Z této definice 

je patrné, že ke své činnosti potřebuje dvě základní součásti. Řečový detektor a 
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analyzátor. Pro představu si jej můžeme představit jako PC připojené k telefonní 

lince.  

 

Řečový detektor 

 

 Přesný řečový detektor je velmi důležitý nástroj pro mnoho úloh pracujících se 

zvukem v reálném čase, jako jsou například kodéry řeči typu CELP(Code-Excited 

Linear Prediction), nebo systémy TTS(Text-To-Speech). Existuje mnoho metod pro 

detekci řeči v základu je lze rozdělit na metody pracující v časové , spektrální a 

kepstrální  oblasti. Opět je důležité vhodné předzpracování signálu podle toho v jaké 

oblasti budeme se zvukem pracovat (kap. 6.2). Obecně lze říci, že metody pracující v 

časové oblasti jsou založeny na zkoumání průběhu signálu z hlediska jeho energie 

(7.19) a počtu průchodů nulou (7.20).   
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kde s(n) je vzorek i-tého segmentu 

 

V dnešní době se pro účely zpracování a rozpoznání řeči nejčastěji používají 

příznaky odvozené z kepstra signálu. Výhoda kepstrální oblasti spočívá ve 

skutečnosti, že lze od sebe oddělit složky signálu, jenž byl vytvořen konvolucí těchto 

složek. Pro představu u řeči se jedná o konvoluci složky buzení hlasového traktu 

(základní tón) s impulsní odezvou hlasového traktu. Toto se pokouší vystihnout 

(obr. 7.10).  Matematické vyjádření kepstarálních koeficientů: 

 

))})({(log(Re{)( ksIDFTnc =        [7.21] 

kde s(k) je diskrétní spektrum a IDFT je Inverzní Diskrétní Fourierova Transformace 
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kde k je frekvenční index k=0,1,…,N;N je počet bodů DFT(Diskrétní Fourierova Transformace) 
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Obr. 7. 9 Výpočet kepstra ze signálu 

 

 

Obr. 7. 10 Reálné kepstrum 

 

Pro zpracování řečového detektoru jsem zvolil metodu integrálního 

algoritmu , která je založena na výpočtu kepstrální vzdálenosti ∆c. Nejprve je nutné 

vypočítat vektor průměrů nc  (7.23) obvykle ze tří prvních segmentů pro jednotlivé 

jejich kepstrální koeficienty c(n), tento vektor se aktualizuje při výpočtu kepstrální 

vzdálenosti (7.24) pro každý segment. Kalibrace je doba obvykle při inicializaci 

systému, během které se nastaví rozhodovací hladina cth (7.25) na základě které 

probíhá samotná detekce. Během této doby(cca 300ms) předpokládáme na vstupu 

systému šum okolí bez řeči. [11] Dále se provádí detekce která spočívá v 

porovnávání velikostí kepstrálí vzdálenosti ∆c a rozhodovací hladiny cth. V případě, 

že je ve fázi detekce indikována pauza je nutné aktualizovat aktualizovat vektor 

průměrů nc  jedná se o okamžitou aktualizaci šumové složky. (7.26) K vyhlazení 

průběhu hodnot  kepstrálí vzdálenosti ∆c je vhodné použít mediánový filtr viz. (kap. 

7.2.3). O tom o jaký se jedná segment tedy rozhodujeme až po filtraci cth  není nutné 

měnit.  

DFT log(|.|) IDFT 

signál spektrum kepstrum 

S(n) S(k) 
Log(|S(k)|) C(n) 
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2//)( αzcccc inninn +− ++++= KK       [7.23] 

kde cn-1 je vektor kepstrálních koeficientů pro n-1 segment, n je aktuální segment, obvyklá 

volba i=1 tzn. pracujeme s okolními segmenty. zα/2=2*i+1 
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22

00 23429.4      [7.24] 

 kde c0 je první koeficient daného segmentu a cn všechny zbývající 

 

 ])[(2/ ncdvzcmeanc NNth ∆⋅+∆= α      [7.25] 

 kde mean∆cN je průměr vektoru o N prvcích, zα/2 = 3, dv(cN[n]) je standardní odchylka ∆c  

 

 ][][)1(]1[ ncncnc ⋅+⋅−=+ λλ       [7.26] 

 kde λ jsem volil experimentálně 0.1 

 

Obr. 7. 11 Průběh detekce řeči pomocí kepstrálního detektoru 
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8 Vyhodnocení parametr ů analýzy emo čního 

stavu promluvy  

 

8. 1 Metodou vyhodnocování základního tónu 

 

 Hodnotu základního tónu jsem určoval pomocí metody centrálního klipování 

která je popsána v kapitole (7.2). Z každé nahrávky jsem vypočítal průměrnou 

hodnotu  (F0mean), průměrnou hodnotu vyhlazenou mediánovým filtrem s krokem tři 

(F0median) a standardní odchylku (F0deviation) hodnot ze kterých byl vypočten tento 

průměr. Parametry byly vybrány na základě předpokladu jejich nejlepších 

vypovídajících schopnostech ze všech uvažovaných. [2] 

 

Příznaky Neutralita Vztek Radost  Smutek P řekvapení 
F0mean Hz 123 135 168 113 150 

F0deviation  Hz 20 26 33 20 35 

F0maxpos  % 48 41 39 32 95 

F0minpos  % 62 53 49 66 45 

Sz % 37 34 33 5 21 

Sp % −24 −7 8 −6 −11 

Sk % −41 −52 −68 −33 57 

F0neut%  % − 10 37 −8 22 
Tab. 8. 1. Výsledky F0 pro jednotlivé emoce 

 

Z měření vyplývá pozorovatelná závislost průměrných hodnot F0 i časového 

průběhu F0 na prozodii. Právě kombinace těchto dvou dílčích vlastností by mohla být 

dobrým nástrojem při detekci. Detekce by se mohla opírat o rozdělení promluvy do 

několika částí a prostém porovnávání strmosti, průměrných hodnot,  maxim a minim 

F0 v těchto částech i v celé promluvě.  
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U neutrální  promluvy je celková tendence melodie a dynamiky klesavá, 

maximální hodnota frekvence základního tónu se vyskytuje uprostřed průběhu  stejně 

jako pozice minima. Charakter průběhu F0 je stoupavý až do pozice maxima 

uprostřed promluvy, po dosažení maxima průběh rychle klesá. 

 

Vztek  je charakteristický nárůstem střední hodnoty základního tónu řeči 

vzhledem k  neutrální promluvě. Celková tendence F0 v promluvě je mírně klesající. 

 

Radost  je charakteristická nejvyššími průměrnými hodnotami základního tónu 

ze všech sledovaných emocí. Její melodický průběh je výrazně závislý na mluvčím, 

ale obecně se dá říci, že nabírá maxima v 1/3 s rychlým poklesem u konce promluvy.  

 

Smutek  se vyznačuje nejnižší střední hodnotou F0 ze všech sledovaných 

emocí. Pro průběh F0 je charakteristické maximum pro začátek slova a mírný pokles 

až k jeho konci.  

 

Překvapení  je charakteristické stoupavou tendencí F0 během promluvy 

s maximem na konci. 
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8. 2 Metodou vyhodnocování formantových frekvencí 

  

Jednotlivé formanty byly vypočítány řešením kořenů koeficientů LPC pro daný 

segment. Z hodnot  formantů jednotlivých segmentů byl vypočten jejich průměr pro 

celou promluvu (F1mean,  F2mean,  F3mean) a z nich potom rozdíly (F2 - F1 a F3 - F2).  

 

Příznaky Neutralita Vztek Radost  Smutek P řekvapení 
F1mean  Hz 290 337 311 272 320 

F2mean  Hz 851 1020 710 848 890 

F3mean  Hz 1573 1719 1524 1576 1625 

∆F21 Hz 561 684 496 542 570 

∆F32 Hz 720 698 716 731 736 
Tab. 8. 2. Výsledky F1 , F2 , F3 pro jednotlivé emoce 

 

 Z výsledků není na první pohled patrná závislost mezi prozodií a absolutními 

hodnotami formantů. Percepčně zajímavé jsou hodnoty pro vztek , které jsou pro 

jednotlivé formanty nejvyšší a zároveň jejich směrodatná odchylka (F1dev=34Hz,  

F2dev=83Hz,  F3dev=70Hz) byla významně menší oproti hodnotám ostatních emocí. 

Dále je patrná korelace hodnot rozdílu formantů  (F2 - F1 a F3 - F2) pro vztek. Dále je 

zajímavý tento rozdíl u radosti  kde byl nejvyšší, ale směrodatná odchylka hlavně 

v prvním případě byla vysoká (∆F21dev=73Hz   , ∆F32dev=58Hz ). Z časových průběhů 

formantů je patrná jejich vzájemná korelace a nedá se z nich vyčíst otisk prozodické 

informace.   
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8. 3 Metodou vyhodnocování vrchol ů a rovin 

 

 Princip podle kterého jsem postupoval při analýze pomocí této metody je 

popsán v (kap. 7.5). Je založen na analýze počtu vrcholů a rovin v posledních 0.5s 

věty (promluvy). Z tohoto důvodu je při obecném použití nutné integrovat řečový 

detektor, pomocí kterého je vybrána část 0.5s která obsahuje pouze projev bez 

pauzy.  V programu je řečový detektor zakomponován, ale není aktivní. jelikož 

nahrávky na kterých byly možnosti metody ověřovány jsou již správně ohraničeny.  

Jeho výstupem je pouze vektor který referuje o charakteru jednotlivých segmentů.  

 

Příznaky Neutralita Vztek Radost  Smutek P řekvapení 
Vrcholy počet 1060 3026 1525 980 2230 

Hladina   
d=1 počet 1881 2220 2097 1833 2048 
d=2 počet 891 796 829 905 820 
d=3 počet 445 342 421 463 369 
d=4 počet 265 192 204 275 197 
d=5 počet 174 109 125 161 132 
d=6 počet 113 69 77 127 71 
d=7 počet 79 50 57 92 53 
d=8 počet 63 33 33 77 38 

Tab. 8. 3. Výsledky metody zkoumání počtu vrcholů a rovin 

 

V (tab. 8. 3) d udává délku hladiny a výsledkem jsou počty hladin určitých 

délek a vrcholů pro poslední část promluvy v délce trvání 0.5s . Na první pohled by 

se z výsledků mohl jevit vztah jednotlivých emocí s počtem vrcholů a délek hladin za 

velmi průkazný. Ve skutečnosti však jednotlivé hodnoty vykazují velkou fluktuaci. 

Standardní odchylka se pohybuje například pro počty vrcholů mezi (50-68)%,  u  

jednotlivých délek hladin mezi (20-30)%. Což pro hladiny není na první pohled tak 

špatné, ale při pohledu na absolutní hodnoty je jasné že se nejedná o přesvědčivé 

výsledky. Obecně hodnoty výsledků vykazují jistou korelaci s jednotlivými mluvčími.  

Tudíž by dle mého názoru bylo vhodnější prostudovat možnosti použití metody při 

rozlišování mluvčích.    
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8. 4 Matematické vyjád ření použitých prozodických rys ů  
 
 

Zde jsou popsány vztahy použité pro výpočet hodnot pro analýzu základního tónu 
(tab.8.1). 
 
 
1.  Střední  hodnota frekvence  základního tónu 
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 kde     N  je  počet rámců, 
 F0[i]  je  frekvence základního tónu i-tého rámce. 

  
 
 
2. Rozdíl st ření hodnoty a mediánu frekvence základního tónu v p rocentech 
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3.  Maximální hodnota frekvence základního tónu 
 
 

)max( 0max0 FF =  

 
[Hz]. 

 
(8.3) 

 
 

Kde 0F  je vektor frekvencí základního tónu vypočítané pro jednotlivé rámce. 
 
 

4. Minimální hodnota frekvence základního tónu 
 

)min( 0min0 FF =  
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(8.4) 

 
 
 
5. Pozice maxima frekvence základního tónu 
 

N
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(8.5) 
 

kde     find           je funkce určující index vstupní hodnoty.  
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6. Pozice minima frekvence základního tónu 
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(8.6) 
 

 
7. Změna st řední hodnoty frekvence základního tónu v ůči neutrální promluv ě 
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kde      F0mean_neutral   je střední hodnota frekvence základního tónu neutrální promluvy. 
 
 

8. Charakter ur čité části pr ůběhu frekvence základního tónu (strmost) 
 
začátek Sz, střed Sp a konec Sk. 
Příklad: v případě, že pro poslední část(konec) průběhu platí F0[i]>F0[i−1], kde  
i=2N/3....N, tak je Sk rovno 100 %.  
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(8.8) 
 

   

9. Střední hodnota jednotlivých formant ů 
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 kde    N  je  počet rámců, 
 x  označuje daný formant (1, 2, 3) 
 Fx[i]  je  frekvence formantu i-tého rámce. 
 
 
10. Rozdíl hodnot formant ů 

 meanmean FFF 1221 −=∆        [Hz]          (8.10) 

 meanmean FFF 2332 −=∆  
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9 Závěr 
 

Diplomová práce se věnuje problematice určování emočního stavu z promluvy.  

Konkrétně jsou zde zpracovány tři metody, na základě kterých byla předpokládána 

možnost detekce. Jedná se o metody založené na určování základního tónu F0 , 

formantových frekvencí a množství vrcholů a rovin v konci promluvy. Jednotlivé 

metody jsou zpracovány v programovém prostředí matlab které jsou přiloženy k této 

diplomové práci. 

 

Z výsledků jednotlivých metod je zřejmá nejvyšší závislost na emocích u 

základního tónu. Výhodou základního tónu jako charakteristiky prozodie je korelace 

jeho hodnot s různými emocemi, jak v čase tzn. emoci lze charakterizovat průběhem 

hodnot F0 v čase, rozdělením na jednotlivé úseky a určením jejich strmostí, tak i 

v absolutních hodnotách pro celou promluvu F0mean. Oproti tomu hodnoty 

formantových frekvencí nijak přesvědčivě nepopisují jednotlivé emoce s určitostí lze 

říci, že pomocí formantů by mohla být úspěšně detekován pouze vztek u kterého 

absolutní hodnoty F1, F2, F3  nabývají nejvyšších hodnot ze všech emocí a hodnoty 

průměrného rozdílu formantových frekvencí  ∆F21 a ∆F32 se liší pouze minimálně a 

∆F21  se jeví odlišitelná oproti ostatním emocím i v absolutních číslech. Metoda 

určování počtu vrcholů a rovin je zatížena velkou standardní odchylkou, která se pro 

vrcholy pohybuje v rozmezí (50-68)%. Naměřené hodnoty spíše korelují 

s jednotlivými mluvčími než s prozodií. Pro případnou další práci s touto metodou by 

bylo vhodné prozkoumat možnosti nastavení rozhodovacích hladin. Je to jediná 

možnost, která mne napadá jak s touto metodou dospět k lepším výsledkům. 

 

Na základě těchto výsledků lze doporučit příznaky F0mean a strmosti (Sz,  Sp a Sk) 

pro zapracování do rozpoznávacího systému pro všechny emoce. Dále by bylo 

vhodné zařadit formantovou analýzu pro vztek. Není vyloučena možnost zapracování 

i ostatních příznaků, ale u nich je na první pohled zřejmá velká složitost a nutnost 

další analýzy. Dále je nutné zmínit, že výsledky co se týče absolutních hodnot lze 

považovat pouze za orientační, jelikož byly vyčísleny na základě asi 10 vět pro 

každou emoci. Všechny promluvy byly mužské, pro reálnou detekci by bylo nutné 

uvažovat i tyto parametry. 
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Přílohy 
 
 
1. CD-ROM  který obsahuje 
 

• Diplomovou práci ve formátu *.doc a *.pdf. 
• Vytvořené programy v prostředí Matlab 

o Adresář „zakladni_ton“ obsahuje soubory pro analýzu základního tónu 
o Adresář „formanty“ obsahuje soubory pro analýzu formantů 
o Adresář „thorns“ obsahuje soubory pro analýzu vrcholů a rovin 
o Adresář „recovy_detektor“ obsahuje soubory pro detekci řečové aktivity 
 

• Databáze řečových nahrávek analyzovaných jazyků. 
o Adresář „nahravky“ obsahuje nahrávky na základě kterých byla prováděna 
analýza 
 

 
Příloha 2 : Seznam souborů  
 
 

soubor popis 
zakladni_ton  
main.m Provádí výpočet hodnoty F0 – výstup proměnný filtrovano30 a 

výpočet střední hodnoty pro daný segment proměnná median 
pitch.m Jiný způsob výpočtu F0 
segmenty.m Provádí segmentaci dle potřeb příslušné analýzy 
zerocross.m Funkce pro výpočet počtu průchodů nulou 
formanty  
formanty.m Provádí výpočet jednotlivých formantů, proměnné formantyF1-

3mean 
segmenty.m Provádí segmentaci dle potřeb příslušné analýzy 
thorns  
thorns.m Provádí vyčíslení počtu vrcholů a rovin, proměnné thornF a 

sumRovinycelk 
detektorr.m provádí detekci řečového signálu, výstupní proměnná vektor 
segmenty.m Provádí segmentaci dle potřeb příslušné analýzy 
recovy_detektor   
detektorr.m  provádí detekci řečového signálu, výstupní proměnná vektor 
segmenty.m Provádí segmentaci dle potřeb příslušné analýzy 
 
Poznámka :  
Jednotlivé analyzační soubory byly naprogramovány v prostředí Matlab 7.0    
 


