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Předložená disertační práce se zabývá úzkou problematikou zpracování zvukových záznamů, kdy cílem 

je restaurace signálu po nelineárním zkreslením tzv. clippingu, které nejčastěji způsobuje překročení 

dynamického rozsahu senzoru, předzesilovače nebo A/D převodníku, ale může vzniknout i při 

digitálním zpracování signálu, např. vlivem kódování nebo ztrátové komprese. Práce se částečně 

věnuje také dekvantizaci signálu, protože se jedná z technického hlediska o příbuzný problém, na jehož 

řešení lze uplatnit stejné principy jako na problém clippingu. Téma je v souladu se studijním 

programem Elektronika a komunikační technologie; rekonstrukce tohoto typu má přímé využití v 

komunikačních technologií a v multimediálních technologiích. Rekonstrukce signálu je v zásadě 

inverzní problém (signál je rekonstruován z neúplné informace, řešení se vybírá z nekonečně mnoha 

možností). Metody, kterým se práce věnuje, využívají řídké reprezentace signálů, což je aktuální 

problematika, která v problému nabízí nová efektivní řešení. Práce je tedy aktuální a vzhledem k velmi 

pečlivému přehledu současného stavu poznání i na světové úrovni tohoto stavu. 

Prvních pět kapitol práce je věnováno úvodu do problematiky, přehledu současného stavu poznání, 

formulování cílů a podrobnému popisu experimentů a jejich vyhodnocování. Další čtyři kapitoly 

obsahují původní výsledky v podobě nových postupů a modifikovaných algoritmů. Jedná se o algoritmy 

pro declipping (kapitola 6), upravené algoritmy s využitím psychoakustických pravidel (kapitola 7), 

srovnání a návrh metod post-processingu, které vyrovnávají nesrovnalosti mezi rekonstruovaným 

signálem a původním vstupem v oblasti spolehlivých hodnot (kapitola 8) a metody dekvantizace 

(kapitola 9). V práci je velmi dobře vysvětlené, v čem spočívají nové návrhy řešení v porovnání 

s metodami, které jsou modifikovány. Nejčastěji je zvolena jiná optimalizační metoda, upraveno 

optimalizační úloha, která definuje řešení, nebo navržena alternativní metoda založená na syntéze 

oproti analýze nebo naopak. Metody jsou porovnány v rovnocenných podmínkách experimentu a 

vyhodnoceny objektivním kritériem SDR a dvěma kritérii, které simulují subjektivní poslechovost 

lidským sluchem (PEAQ a PEMO-Q). Výsledky přináší vcelku jednoznačné závěry a hovoří ve prospěch 

autorem navržených metod, které dosahují nejlepší rekonstrukce nebo úrovně nejúspěšnějších 

postupů (např. NMF) a přitom mají řádově nižší výpočetní náročnost. Toto myslím jednoznačně 

dokládá originalitu i pozitivní přínos disertační práce. 

Publikační aktivita autora je na velmi vysoké úrovni. Většina publikací byla prezentována na předních 

mezinárodních konferencích v oboru: LVA/ICA, ICASSP, EUSIPCO, DAFx. Publikační aktivitu ovšem 

korunují dvě nadprůměrné publikace v předních světových časopisech: IEEE Journal of Selected Topics 

in Signal Processing (D1) a Signal Processing (Q1). Oceňuji zároveň úroveň zpracování disertační práce. 

Anglický jazyk je na velmi dobré úrovni. Práce je lehce srozumitelná a je případně i dobrým základem 

pro budoucí monografii. Grafickému zpracování nemám co vytknout. Profil disertanta v databázi 

Scopus s deseti publikacemi a 47 citacemi dokládá, že se jedná o pracovníka s rostoucí vědeckou 

erudicí a perspektivou dalšího rozvoje.  

K práci mám následující poznámky, které nijak nesnižují mé celkově pozitivní hodnocení práce. Mohou 

zaznít jako dotazy během obhajoby: 
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 Kapitolu 1.6 by bylo vhodné doplnit o podmínku přesné rekonstrukce signálu při použití DGT. 

 Psychoakustický model v kapitole 1.7.4 by bylo vhodné popsat detailněji, aby měl čtenář lepší 

představu o konkrétním využití pravidel. 

 Navržené metody využívají téměř výhradně proximální optimalizační algoritmy. Proč jste 

neuvažoval i jiné přístupy jako třeba homomorfní algoritmy? Nebo též hladové algoritmy? Bylo 

by možné realizovat algoritmus s fixní výpočetní zátěží s garancí dostatečné kvality výsledku? 

Závěrem konstatuji, že práce splňuje nároky na udělení akademického titulu Ph.D.  
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