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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Podle mého názoru na BP velmi náročné zadání, vyžadovalo nastudování značného množství materiálu o

zpracování signálů (principy zpracování ve frekvenční oblasti, WPE) a neuronových sítí. Téma souvisí s PhD
prací vedoucí a s tématem průmyslové smluvní spolupráce.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Splněno s bez výhrad, oceňuji experimentální sekci a analýzu, kde byly použité techniky "vyždímány" až do těch

nejlepších možných výsledků. Autor má jasnou představu o tom, jak by se výsledky daly dále zlepšit. Práce jasně
překračuje požadovanou úroveň

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Zpráva je delší, ale neobsahuje "bull-shit", ale informace relevantní pro pochopení toho, co se dělalo. Jak již bylo

řečeno, oceňuji velmi důkladný popis experimentů a podrobnou analýzu výsledků.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Prezentační úroveň je jasně nadprůměrná, zpráva je promyšlená a dobře strukturovaná, je vidět, že byla psána

s rozmyslem a s ohledem na čtenáře.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Zpráva je psána velmi pěknou angličtinou s minimem chyb, oceňuji kvalitní sazbu a vysvětlení matematiky a

spokojen jsem také s presentací výsledků ve formě jasných tabulek a grafů.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce obsahuje 37 referencí na články a řadu dalších odkazů na data a internetové zdroje, je zřejmě, že tyto

informace byly použity a že se jimi student inspiroval. Velmi kladně hodnotím jasné srovnání se state-of-the-art
podle článku [20]. Naopak pozor na uvádění zdrojů u převzatých obrázků, např. 2.2.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Sada skriptů pro přípravu dat, trénování a vyhodnocování výsledků, a velmi kvalitní vyhodnocení na standardních

datech, které umožňuje práci srovnat se state-of-the-art.
8. Využitelnost výsledků
 V další práci řečové skupiny, případně ve spolupráci s firmami (odšumování je velmi relevantní téma jak pro

přípravu signálů pro poslech, tak jako pre-processing pro data mining).
9. Otázky k obhajobě
 1. Vysvětlete (např. na schématu) vzorec pro Vanilla WPE ve spektrání oblasti 4.2 a uveďte, jaký je spodní

limit a délka impulsní odezvy Dk a Lk v milisekundách a zda se tyto délky liší pro jednotlivé spektrální biny
k.

2. Uveďte, jak je definována míra log likelihood ratio (LLR) pomocí LPC koeficientů, viz sekce 7.1.
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Velmi pěkná práce vědeckého charakteru, jsem spokojen s pochopením zdrojových, technickou úrovní,

implementací, práci s daty i s vyhodnocením výsledků. Líbí se mi, že student po počátečních - nepříliš
povzbudivých - výsledcích hledal cesty, jak je zlepšit, našel je, a dostal se dále než původní publikace. Práci
doporučuji komisi jako kandidáta na některé ocenění.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 25. května 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

