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Dizertačná práca Ing. Michala Trzosa v rozsahu 94 strán je rozdelená do 4 kapitol. V prvej 

kapitole je popísaný súčasný stav poznania v skúmanej oblasti. Ciele dizertačnej práce sú 

špecifikované v druhej kapitole. Diskusia dosiahnutých výsledkov je rozpracovaná v tretej 

kapitole. Zhrnutie a záver práce je uvedený vo štvrtej kapitole. 

  

Súčasťou práce je dobre spracovaný zoznam skratiek, symbolov a použitých fyzikálnych 

konštánt. Prílohu tvoria skripty v Matlabe realizujúce analyzované algoritmy. Ing. Trzos 

preukázal dobrý prehľad v literatúre zameranej na riešenú problematiku. V práci sa odvoláva 

na 86 publikácií, čo poukazuje na intenzívny záujem autora o zvolenú oblasť výskumu. V 

predloženej dizertačnej práci autor uvádza 5 vlastných publikácií, uverejnených na 2 

medzinárodných konferenciách a v 3 domácich časopisoch. Práca je napísaná v anglickom 

jazyku. 

 

 

Moje stanovisko k práci: 
 

K námetu zvoleného oboru a aktuálnosti zvolenej témy 

 

Autor sa v dizertačnej práci zameral na analýzu nestacionárnych audio signálov. Uvedená 

oblasť akustiky je aplikovateľná pri spracovávaní a modifikácií audio signálov, čo môže byť 

využité v širokom spektre praktických aplikácií. Preto považujem zvolenú tému za aktuálnu. 

 

Pôvodné vedecké prínosy 

 

Jadro práce tvorí: 

1. redukcia výpočtovej náročnosti realizácie harmonickej transformácie.  

2. odhad zmien základnej frekvencie nestacionárneho akustického signálu s využitím 

jeho logaritmického frekvenčného spektra.  

3. odhad zmien základnej frekvencie nestacionárneho akustického signálu s využitím 

metódy analýzy pomocou syntézy.  

4. realizácia experimentov s využitím reálnych audio signálov a vyhodnotenie získaných 

výsledkov. 
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Horeuvedené časti tvoriace jadro práce možno považovať za vedecké prínosy v danej oblasti.  

Hodnotné je najmä porovnanie praktických výsledkov s teoretickými. Prínos dizertačnej práce 

vidím v možých aplikáciach získaných poznatkov pri modernom spracovaní audio signálov. 

 

Publikačná činnosť 

 

Ako vyplýva z uvedeného zoznamu publikácií autora, možno konštatovať, že autor 

analyzoval zvolenú tému na primeranej úrovni, pričom jadro práce bolo publikované doma i v 

zahraničí.  

 

Vedecká činnosť 

 

V predloženej práci nebola špecificky uvedená participácia autora na vedeckých projektoch 

a inej vedeckej činnosti. Táto činnosť sa však dala odvodiť zo záverečných konštatovaní 

autorových publikácií, čo potvrdzuje primeranú vedeckú erudovanosť uchádzača. 

 

 

Splnenie cieľa dizertačnej práce 

 

Autor definoval ciele svojej práce na strane 35 na základe citovanej literatúry. Tieto ciele 

považujem za dizertabilné a po preštudovaní práce môžem konštatovať, že Ing. Trzos tieto 

ciele splnil.  

 

 

K zvolených metódam práce 

 

Dizertant touto dizertačnou prácou preukázal schopnosť pracovať so všeobecne známymi 

vedeckými metódami a postupmi, či už v rovine teoretickej, alebo experimentálnej. 

V teoretickej rovine autor preukázal zvládnutie potrebného matematického aparátu a jeho 

aplikáciu pre riešení problémov analýzy nestacionárnych audio signálov. 

 

 

Pripomienky k dizertačnej práci 

 

 veľmi pozitívne hodnotím profesionálne typografické spracovanie (TeX), čo výrazne 

zlepšuje orientáciu pri čítaní dizertačnej práce. 

 na strane 14 je obr. 1.1 prázdny. 

 na strane 18 v rovnici 1.9 nie je uvedený význam symbolu y
*
(). 
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Otázky k obhajobe práce 

 

1. Z predloženej práce ani z autorových publikácií nie je explicitne zrejmé, čo bol 

vlastný prínos autora k analyzovanej problematike. Môžete prosím v bodoch zhrnúť 

a krátko popísať vlastné prínosy? 

2. Uveďte ako miera spektrálnej plochosti koreluje s reálnou zmenou základnej 

frekvencie nestacionárneho akustického signálu.  

3. Na strane 52 uvádzate, že analyzovaný hovorový signál je ovplyvňovaný 

Gaussovským šumom. Ako by sa pravdepodobne zmenili výsledky danej analýzy 

v prípade výskytu šumu s iným rozdelením hustoty pravdepodobnosti (napr. Rice-

ovým)?  

 

Záver: 

 

Dizertačná práca Ing. Trzosa prináša nové vedecké poznatky v oblasti analýzy 

nestacionárnych audio signálov. Autor preukázal schopnosť samostatne vedecky pracovať a 

podľa môjho názoru jeho dizertačná práca spĺňa podmienky uvedené v Zákone č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění. Odporúčam 

preto dizertačnú prácu Ing. Trzosa prijať k obhajobe a po jej úspešnom obhájení udeliť mu 

vedecko – akademickú hodnosť 

 

Philosophiae doctor (PhD.). 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 27. 5. 2015 

                                                                              

 

 

 

Ing. Martin Rakús, PhD. 

 

 


