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Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 78 

Slovní hodnocení: 

   Cílem předložené diplomové práce je seznámení se s problematikou analýzy a identifikace 

významných spektrálních složek hlasového signálu. Diplomant měl provést výběr vhodných 

metod odhadu spektra, provést rešerši literatury v oblasti možnosti testování významnosti 

spektrálních složek, vytvořit proceduru pro identifikaci formantů a provést aplikaci na 

hlasových záznamech signálů ve stresové i nestresové situaci. Dosažené výsledky měl 

vyhodnotit, porovnat účinnost zvolených metod a stanovit prahové hodnoty pro analýzu 

stresového signálu vybraného formantu. Součástí práce byla také formulace doporučení pro 

spektrální analýzu řeči ve stresové situaci. 

   Diplomová práce má odpovídající rozsah (58 stran), je tvořena 3 kapitolami, které obsahují 

vybrané metody odhadu spektra signálů, v krátkosti identifikaci významných spektrálních 

složek signálu a stěžejní část zabývající se aplikacemi popsaných metod odhadu spektra a 

způsobu identifikace významnosti pro detekci stresu v řečovém signálu. Je doplněna 

klíčovými slovy a abstraktem (česky a anglicky), soupisem použité literatury (12 položek), 

seznamem symbolů, veličin a zkratek, seznamem obrázků a tabulek. Velkou část práce tvoří 

přílohy (20 stran). 

   Velmi kladně hodnotím fakt, že pro experimenty v diplomové práci byla použita výzkumná 

infrastruktura z projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0072 Centrum senzorických, informačních a 

komunikačních systémů (SIX) operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.    

 

K práci mám několik připomínek. 

- Na str. 17 při popisu samohlásek chybí popis frekvenčních pásem formantů F1, F2, F3  

pro samohlásku /u/, /ú/.  

- LPC je  Linear predictive coding (ne Linear Coded Predicting a označení LCP 

v seznamu zkratek). 

- Str. 19 - text je velmi málo srozumitelný.  

- Str. 22 – průběhy grafů na obr. 3.4 a 3.5 se těžko porovnávají, na první pohled 

vypadají totožné, ale velikost obrázků pro metodu AR-YW a AR-B je různá. 



- Za „viz“ se nepíše tečka (není to zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa „vidět“). 

- Obr. 3.6. a 3.7. -  je velmi těžké porovnání jednotlivých metod na jedné stránce (dané 

velikostí grafů). Možná by bylo vhodnější grafy zvětšit. 

- Píše se „dohromady“  („do hromady“ není správné). 

- Pokud chceme porovnávat grafy, je třeba mít stejný rozsah veličin na osách. 

- Publikace [9] má čtyři autory, citace není správná.  

 

   Struktura  a obsah DP je odpovídající požadavkům na tento druh závěrečné práce. Některé 

části textu jsou však obtížně čitelné (nejasné formulace, překlepy a gramatické nepřesnosti). 

To může být zapříčiněno faktem, že autorův rodný jazyk není čeština.  I přes tyto nedostatky 

mohu konstatovat, že: 

 cíle diplomové práce byly splněny (18 bodů z 20) 

 odborná úroveň diplomové práce je průměrná (38 bodů z 50) 

 interpretace výsledků a jejich diskuse je místy nejasná nebo neúplná (15 bodů z 20) 

 formální zpracování je průměrné (7 bodů z 10) 

Otázky k obhajobě: 

- Kolik řečníků se podílelo na řečových nahrávkách stresových a nestresových signálů, 

kolik bylo mužů a kolik žen. 

- Co představuje osa x na levé straně obr. 3.1. (časový průběh) ? 

- Ukažte na obrázku 3.1. znázorňující časový průběh „střídání téměř periodických úseků 

(tzv. kvaziperiodicita) se základní frekvencí F0,  šumových úseků s podstatně nižší 

amplitudou a složek ticha s téměř nulovou amplitudou.“ 

- Není možné ovlivnit „hustotu“ spektrální reprezentace akustického signálu na obr. 3.2. 

změnou měřítka na ose x ?  

- Str. 22 – píšete, že „spektrální reprezentace, vypočtené pomocí metod založených na 

AR modelu májí aspoň jeden formant F3“. To znamená, že může být více formantů 

F3 ?  

- Str. 29 – co znamená „malá statistika“ ? 

- Str. 23 – 2. odstavec 3.4.4.  Vysvětlete podrobněji. Formulace v práci je nejasná. 

- V diplomové práci jste analyzoval formant F3, budou platit všechny vaše úvahy i pro 

formanty F1 a F2 ? 

- Bylo by možné použít popsané metody při analýze i jiných emočních stavů (nejenom 

stresu)?  
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