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Oponentní posudek disertační práce Ing. Jaroslava Hovorky 
s názvem „Kombinované vícepásmové adaptivní zvýraznění řeči“. 

 

Předložená práce má 126 stran, z toho 94 stran textu. Z toho je 44 stránek věnováno 
úvodní rešerši problému a teoretickému popisu řešené problematiky a následně 38 stránek 
vlastním pokusům a jejich výsledkům. Tento poměr je celkem odpovídající a akceptovatelný. 
K rešeršní části bych přesto měl jistou výhradu v tom, že podstatnou většinu uvedené 
literatury tvoří knihy. Obvykle to, co je uvedeno v knihách, je sice docela prověřené, ale 
staré. Stav problému se dá zjistit pouze studiem aktuálních příspěvků v recenzovaných 
časopisech a této literatury není v práci uvedeno dostatečné množství.  

První odkazy na literaturu začíná autor pořadovými čísly [23] a [57], což sice není 
časté, ale je to dáno abecedním uspořádáním použité literatury.  

V teoretické úvodní části autor až příliš často se odkazuje v podstatě pouze na dvě 
knižní publikace a to [20] a [23]. Podařil se mu i odkaz na nejednoznačně definovanou 
publikaci [47] na str. 22, což byla možná náhodná chyba, jelikož jsem si případných překlepů 
či jiných formálních chyb během čtení nevšiml a práce byla napsána pečlivě. 

Vlastní téma práce, které vychází z praktických požadavků uživatelů vyráběné 
techniky, považuji za aktuální, právě proto že vychází z reálného života, který nemusí vždy 
korespondovat s představami akademického prostředí. Tím často přináší impulzy ke 
zkoumání, ke kterým nelze dospět pouze studiem virtuálního světa třeba Matlabu.  

Přínos předložené disertační práce spatřuji v pokusu o posouzení vybraných metod 
číslicového zpracování řečového signálu v prostředí s vysokou hladinou šumu. 

Sice trochu nerozumím tomu, proč autor předložené práce v závěru neustále hovoří o 
zvýšení kvality řeči, když podle definic uvedených v textu jde v případě vojenských vozidel a 
systémů především o zlepšení srozumitelnosti komunikace, ale jedná se spíše o 
nezamýšlenou záměnu technicky definovaných výrazů a běžné hovorové mluvy. 

Výsledky autorova bádání jsou publikovány pouze na konferencích v počtu 13, z toho 
tří zahraničních včetně Slovenska. Toto považuji za docela slabé místo předložené práce. 
V přiloženém bodovém hodnocení je počet publikací o trochu jiný než v předložené disertaci. 
Odtud plyne problém při požadovaném hodnocení vědecké erudice. Při čtení práce jsem 
nabyl dojmu, že autor při studiu zadání, znovu podotýkám, že složitého, studoval problém 
docela do hloubky, tak proč jej dostatečně neprezentoval? Je docela možné, že nepatří 
zrovna mezi psavé autory, což se v průmyslovém prostředí objevuje často a lidé s vysokou 
technickou úrovní myšlení nemusí vždy považovat za prioritu publikační činnost. Budu rád, 
pokud se k tomuto aspektu předložené práce autor vyjádří v diskusi. 



Při čtení textu mne napadlo několik otázek: 

str.lS Proč není vhodné, případně možné, použití laryngofonu? 

str.19 "parametry ai a Oi se nastavují individuálně pro každé kmitočtové pásmo z hlediska 

optimalizace procesu." Jak byla definována optimalizace? 

str.22 Jaká je amplituda signálu x[n] a je zde souvislost s hodnotami PN a ps na straně 23? 

str.24 Zde je vstupní signál značen u[n], změna označení má nějaký důvod? 

V Brně na VUT je velmi silná skupina zabývající se zpracováním zvukových signálů, proč jste 

jejich práce necitoval? Spolupracoval jste s nimi? 

Většinou jste hovořil o využití FIR filtrů, proč jste nezmínil liR filtry? 

Práce se zabývá adaptivní filtrací, ale nenašel jsem jedinou frekvenční charakteristiku 

použitých filtrů, také by bylo zajímavé posouzení výpočetní náročnosti jednotlivých 

algoritmů. 

V přiložených tabulkách jsou uváděny hodnoty na 5 platných míst, jaké jsou odhadované 

nejistoty vašeho modelování? 

V práci je uvedeno dost sice velmi pěkně barevných obrázků, ale dojem jsem spíše měl, že 

jsou umístěny za sebou z důvodů rozšíření objemu práce, než aby ilustrovaly její nosnou 

myšlenku. 

Zde by méně možná bylo vice. 

Asi by těch výtek bylo i více, ale to je pohled akademického pracovníka. Pokud bych se na 

práci podíval z úhlu technického ředitele, který má na starost vývoj výrobku, ocenil bych 

navrženou koncepci systému a nasměrování technického dokončení. Ovšem nesmělo by to 

trvat tak dlouho jako trvala doba do předložení této práce. 

Jelikož jsem docela dlouhou dobu pracoval také v průmyslovém vývoji, uvědomuji si 

složitost doktorského studia ve vazbě na pracovní povinnosti v zaměstnání studujícího, proto 

přes výše uvedené připomínky ač s jistým váháním, s přihlédnutím k tomu, že autor práce 

pracuje v průmyslu, kde jsou poněkud jiné priority ve srovnání s prezenčním studiem 

v akademickém prostředí~ práci doporučuji k obhajobě. 

Podle mého názoru předložená disertační práce odpovídá obecně uznávaným požadavkům 

k udělení akademického titulu doktora. 

Ve Zlíně l.dubna 2016 
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