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Slovní hodnocení: 

 
   Cílem diplomové práce byl návrh a ověření algoritmu k rozlišení přítomnosti výstřelu od jiných 
zvuků, a to v reálném čase. Modul pro detekci výstřelu má být součástí obojku pro slony, které slouží 
jako jejich ochrana před pytláky. Modul má správně dekovat výstřel a minimalizovat falešné alarmy. 
Vše má být přizpůsobeno podmínkám v afrických národních parcích. 
   Diplomant navrhl binární detektor výstřelů pracující v reálném čase. Nebyla však realizována 
miniaturizace autonomní jednotky. Výstupem práce je realizace algoritmu pro detekci výstřelů a jeho 
otestování na vývojové desce se signálovým procesorem. Dosažené výsledky při použití signálového 
procesoru v reálných podmínkách byly horší než u simulací, a to zejména u falešných alarmů. Rozbor 
řešení a zhodnocení výsledků byly velmi podrobné a byly provedeny s hlubokou znalostí daného 
problému, která překračuje obvyklé znalosti diplomantů. To platí i o výběru tématu DP a o jeho 
celkovém zpracování. Nebyla použita doporučená literatura, ale velký počet jiných zdrojů (19 
položek). Diplomová práce má obvyklý rozsah (šest kapitol, 42 stran), obsahuje všechny požadované 
části, jako jsou seznam klíčových slov a abstrakt (slovensky a anglicky), obsah, seznam symbolů, 
veličin a zkratek, seznam obrázků a tabulek. Nechybí ani úvaha o pokračování výzkumu v budoucnu. 
Text teoretických pasáží je sestaven výběrem informací z uvedené literatury (jsou vybrány čtyři, které 
se tímto problémem zabývají). 
   Z hlediska formálního působí práce velmi dobrým dojmem, i když se i v ní vyskytuje několik 
nejasností, které považuji za stylistické chyby. I když slovenština není můj rodný jazyk, přesto se, na 
základě dlouholetých zkušeností domnívám, že autor DP používá občas špatnou interpunkci (čárky 
v souvětích). Několik obrázků není dostatečně popsáno a vysvětleno v textu (např. Obr. 5, 6 na str. 14, 
15).  Občas jsou používány anglické výrazy bez slovenského ekvivalentu (bývá to zvykem, zejména 
v technických textech, ale nepovažuji to za vhodné (např. preemptivny multitasking, kooperativny 
multitasking, TSK_yield, TSK_sleep, vektor s twiddle faktormi). 
   Po obsahové stránce se jedná o velmi zajímavou práci, která může být dobrým pomocníkem při 
studiu budoucím následovníkům, ale může výrazně pomoci i strážcům parků při ochraně slonů.  
Domnívám se, že po menších úpravách a doplněních by mohl systém pomáhat i při ochraně jiných 
ohrožených zvířat.  



   Považuji tuto diplomovou práci za vysoce aktuální, s velkým praktickým dopadem. Ochrana 
přírodního bohatství je totiž jednou z priorit naší i budoucí generace.  
   Cíle práce byly splněny (s jednou výjimkou - miniaturizace autonomní jednotky, která nijak 
nesnižuje hodnotu diplomové práci).  
 
   Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
   
 K práci mám několik připomínek a poznámek:  

1. Na str. 5 v odstavci 2.2 se zmiňujete o metodě SVM (support vector machine). Ne každý zná 
podstatu této metody, bylo by tedy dobré ji několika větami přiblížit. 

2. Mel-frequency cepstral coefficients se používají především pro zpracování řeči. Domnívám se, 
že metody pro detekci výstřelů mohou být stejné, jako pro řeč, ale charakter signálu je jiný. 
Nebo je tomu jinak (uvedená vysoká úspěšnost )? 

3. Str. 8, resp.9, 10, druhý odstavec zdola – tečka má být až za citacemi [6] resp. [9]. 
4. Str. 11 – počet nahrávek v jednotlivých kategoriích se dosti liší, může to zkreslit výsledky. 
5. Na obr. 1 a 2 (str. 11, 12) je u frekvenční závislosti použito jiné měřítko na ose Energie. To 

ztěžuje porovnání pro čtenáře. 
6. Na str. 15 používáte „fourierova transformácia“ a na str. 16 „Fourierova transformácia“.  
7. Str. 16 , nad obr. 6 – tečka za číslem obrázku nemá být. 

Otázky k obhajobě: 

 
1. Podle čeho nastavujete hladinu rozhodování pro TPR a FPR? 
2. Str. 8, paragraf 2.2., poslední odstavec – píšete o Bayesianském klasifikatoru a uvádíte, že 

„…může být dosažena spolehlivost ještě lepší.“ Lepší než jaká hodnota?  
3. Proč se liší postupy používané při simulaci a při implementaci (str. 19)? 
4. Proč nebylo použito více výstřelů z pušky (srovnatelný počet s výstřely ze samopalu)? Je to 

tím, že v reálném prostředí národních parků se používají více samopaly než pušky? 
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