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Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. Jiřího Mekysky s názvom 
 

Analýza řečových promluv pro IT diagnostiku neurologických onemocnění 
 
Predložená dizertačná práca, ktorá sa zaoberá komplexnou analýzou a vyhodnotením prejavov 
hypokinetickej dysartrie – poruchy reči vyskytujúcej sa u pacientov s Parkinsonovou chorobou, 
má rozsah 160 strán vrátane príloh. Zoznam literatúry uvádza 279 prevažne zahraničných 
prameňov, väčšinou z posledných rokov. Z priloženého hodnotenia tvorivých aktivít doktoranda 
vyplýva, že Ing. Mekyska je spoluautorom 17 pôvodných článkov v zahraničných časopisoch 
alebo knihách, 12 pôvodných článkov na medzinárodných konferenciách, 3 pôvodných článkov 
v domácich časopisoch alebo knihách a 7 softwarových produktov. Minimálny požadovaný počet 
bodov pre prihlášku k obhajobe bol prekročený vo všetkých troch sledovaných oblastiach – 
študijnej, pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, pričom v tretej z nich bol vďaka bohatej 
publikačnej činnosti a realizácii programových systémov prekročený viac ako 10-krát.  
 
Samotná práca je rozčlenená do šiestich kapitol. Popri všeobecnom úvode do problematiky 
a stanovení cieľov sa autor na začiatku venuje definíciám základných pojmov z oblasti rečových 
patológií s dôrazom na hypokinetickú dysartriu pri Parkinsonovej chorobe. Nasledujúca kapitola 
podáva stručný popis troch najpoužívanejších databáz patologickej reči, z ktorých jedna je 
v anglickom a dve v španielskom jazyku a prehľad rečových parametrov a metód vhodných na 
klasifikáciu patologickej reči. Vlastné jadro práce tvoria kapitoly 3 a 4, ktoré obsahujú návrh 
protokolu pri tvorbe novej českej databázy patologickej reči, zavedenie 62 nových parametrov 
(z nich 26 popisuje diadochokinetické úlohy, 4 využívajú bispektrum, 9 bikepstrum, 6 empirickú 
modálnu dekompozíciu, 3 modulačné spektrum, 2 vlastnosti sluchu, 12 entropiu) a návrh systému 
automatickej identifikácie Parkinskonovej choroby z reči pacienta spolu s klasifikačnými 
výsledkami pri použití navrhnutého systému. Diskusia so zhodnotením výsledkov práce a záver 
sú obsahom 5. a 6. kapitoly. 
 
Po formálnej i obsahovej stránke je práca na vysokej úrovni. Členenie práce je logické a odráža 
výbornú znalosť problematiky a veľmi dobrú schopnosť prezentácie výsledkov vedeckej práce. 
 
Téma práce odpovedá odboru teleinformatika a z hľadiska súčasného stavu vedy je aktuálna, 
keďže analýzou rečových signálov ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou sa v posledných 
rokoch intenzívne zaoberajú výskumné tímy viacerých svetových pracovísk. Z hľadiska 
medzinárodného uznania má veľký význam spoluautorstvo so zahraničnými autormi vo viac ako 
10 impaktových časopisoch. Vzhľadom na interdisciplinárny charakter práce a možnosti využitia 
v telemedicínskej technike je dôležitým uznaním práce spoluautorstvo s odborníčkami 
v neurológii a logopédii, napr. v medzinárodných časopisoch Journal of Neural Transmission 
a Journal of Neurology, obidva s impakt faktorom vyšším ako 3.  



Pôvodným prínosom práce Ing. Mekysky je systematická analýza hypokinetickej dysartrie 
vrátane nového protokolu akvizície reči a zavedenia nových lokálnych rečových parametrov. 
Významná je aj naznačená možnosť kvantifikácie vplyvu neurologickej liečby s využitím 
telemedicínskych systémov. 
 
Do diskusie počas obhajoby mám nasledujúce pripomienky resp. otázky: 
 

1. V práci chýba vysvetlenie pojmov, ktoré sú menej známe vo vedeckej komunite 
technického zamerania, napríklad rozdiel medzi klinickými a paraklinickými dátami alebo 
analytické vyjadrenie presnosti, senzitivity a specificity, ktoré sa používajú v medicínskej 
diagnostike (Senzitivita a a specificita sú síce vysvetlené slovne na strane 77, ale už od 
strany 38 sa používajú na kvantitatívne porovnanie metód). Tu vyvstáva aj otázka 
o možnosti grafického vyjadrenia výsledkov získaných rôznymi metódami parametrizácie 
i klasifikácie pomocou tzv. „operačnej charakteristiky prijímača“ (receiver operating 
characteristics – ROC). 

2. Medzi novými parametrami navrhnutými autorom je aj IMF-CPP (Cepstral Peak 
Prominence extracted from the 1st Intrinsic Mode Function) založený na empirickej 
modálnej dekompozícii. Rôzne vysokoúrovňové parametre tohto lokálneho parametra boli 
vybrané Mann-Whitneyho U testom pre španielsku databázu. Ako možno vysvetliť, že sa 
tento parameter neobjavil medzi najvýznamnejšími parametrami anglickej ani českej 
databázy? 

 
Na záver možno konštatovať, že prezentované výsledky potvrdzujú splnenie stanovených cieľov 
dizertačnej práce, jadro práce bolo dostatočne publikované. Autor dokázal, že vie samostatne 
vedecky pracovať a jeho práca spĺňa všeobecne uznávané požiadavky na udelenie akademického 
titulu. Preto odporúčam, aby predložená dizertačná práca bola prijatá k obhajobe. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave      3. 10. 2014 


