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Slovní hodnocení: 

     Diplomová práce obsahuje 6 kapitol, včetně úvodu a závěru, celkem 70 stran. Je doplněna 

seznamem literatury (18 položek), seznamem obrázků, symbolů, veličin a zkratek. Text 

teoretických pasáží je sestaven výběrem informací z uvedené literatury, které však často 

nenavazují plynule a na čtenáře působí jako seskupení vět bez větší koncepce. Je zbytečně 

dělen na velký počet úrovní, i když některé z nich obsahují pouze několik řádek textu. 

Vhodnější by bylo volit např. metodu výčtu v hlavních úrovních. 

     Z hlediska formálního nepůsobí práce nejlepším dojmem. Je v ní dosti chyb, někdy se 

jedná o překlepy, často však o gramatické a stylistické chyby. To vyvolává dojem, že 

diplomant nevěnoval zpracování textu dostatek pozornosti, ať už díky časové tísni nebo 

z pocitu menší důležitosti zpracování textu ve srovnání s obsahem práce. 

    Po obsahové stránce se jedná o velmi zajímavou práci, která může být dobrým 

pomocníkem při studiu budoucím následovníkům, ale po menších úpravách může výrazně 

pomoci i ve výzkumu, jehož součástí je zpracování řečového signálu. Zejména oceňuji 

vytvořený program. Je jen škoda, že jsem jej neměla možnost vyzkoušet. 

Připomínky: 

- Na str. 10 v podkapitole 2.1.3 se zmiňujete o formantech. Na tomto místě, ani 

v předchozím textu, je nevysvětlujete. 

- Vztah 2.1., na který se odvoláváte v obr. 2-7, není vztah pro signál, ale pro 

autokorelační funkci. 

- Str.12, podkapitola 2.1.6 – minimum je také extrém, formulace „…měření lokálních 

extrémů a minim…“ je nepřesná. Dále se v tomto místě textu zmiňujete o „znělosti“, 

která opět není vysvětlena (v předchozím textu o fonetických vlastnostech řeči 

nepíšete). 

- Str. 13, podkapitola  2.2.1 – Kde jsou tabulky 1 a 2? V práci jsou tabulky 2-1 a 2-2, ale 

až na str. 21.  

- Str. 16 – nevysvětlený princip „vlnkové transformace“. 

- Str.17 – obr. 2-11 není dostatečně popsán v textu, nejsou vysvětleny pojmy …šum 

typu „sůl“ a „pepř“ (podkapitola 2.4).  



- Str. 20, podkapitola 2.5.7, 2. věta – asi má být „nezarušených signálů“ , v textu je 

„nezrušených“. 

- Str. 31, obr.4-3, str. 37, obr. 4-12 a str. 39, obr. 4-14 – pokud chcete srovnávat grafy, 

měly by být na osách stejné rozsahy, u grafů základního tónu tomu tak není. 

- Str. 32 – uvádíte hodnotu vzorkovacího kmitočtu po navzorkování, původní 

vzorkovací kmitočet však neuvádíte. 

- Str. 40 – na obr. 4-15 není označen průběh pro čistou řeč a telefonní signál. 

- Str.44 a str.33 – Pokud chcete srovnávat histogramy použitých metod, pak chybí 

histogramy pro telefonní signál bez použití eliptického filtru. V odstavci pod 

obrázkem 4-20 správně vyhodnocujete jako nejvhodnější metodu kepstrální (při 

porovnání s histogramem čisté řeči), ale podle čeho usuzujete  (ve stejném odstavci)  

na fakt, že, cituji: „…Eliptický filtr  prospěl výsledkům více ACF a centrálnímu 

klipování než kepstrální metodě“. Tato věta, jako mnoho dalších, je i špatně 

formulována. 

- Str. 48, poslední věta – číslo obrázku má být 2-25 (ne 4-23). 

Otázky k obhajobě: 

- Co je „kvalita řečníka“ ? 

- Co je „hřebenový filtr“ (str14, metoda HPD) ? 

- Vysvětlete podrobněji souvislost dílčích obrázků na str.47, obr. 4-23. Obrázek spektra 

s detekovanými lokálními extrémy neobsahuje kmitočty menší než 300 Hz, ale 

uvádíte, na základě dolního z obou obrázků, že hledaná frekvence je 200 Hz. 

- Jak se určuje práh rozhodování o znělosti/neznělosti v autokorelační metodě (ve 

vytvořeném  programu)? 
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