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Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá vytvořením softwarového prostředí pro komunikaci uživatele 

s robotickým systémem. V rámci práce byla v programu Matlab navrhnuta logická vrstva 

stavového automatu a do ní implementován hlasový syntetizátor. Součástí je také tvorba 

uživatelského prostředí. 

 

Summary 
 

This thesis deals with a creation of software interface for communication between a user 

and a robotic system. State machine with a built-in voice synthesis was made within this 

work as well as user interface for interaction with a robotic system. 
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1     Úvod 

Tato práce je jednou ze sedmi bakalářských prací zabývajících se sestavením robotické 

hlavy a jejími jednotlivými funkcemi. Rozdělení jednotlivých prací lze nalézt v tabulce 1 

(autor této práce je vyznačen tučně). 

 

Jméno studenta Téma a popis činnosti 

Gelo Lukáš Zpracování obrazu: rozpoznání lidských obličejů a jejich 

sledování v prostoru. 

Havelka Martin Zpracování zvukových signálů: zaznamenání zvukového 

vjemu a následná kalkulace polohy zdroje vjemu. 

Hrabina Jakub Zpracování obrazu: učení algoritmu rozpoznávat předměty 

pomocí deep-learningu. 

Michal Mikuláš Mechanická část robotické hlavy: konstrukce a rozhýbání 

prototypu, následně návrh a realizace vlastní plošiny s dvěma 

nebo více stupni volnosti. 

Ondryáš Adam Stavový automat a UI: spojení jednotlivých funkcí do 

jednoho celku a vytvoření uživatelského rozhraní pro 

komunikaci s robotickou hlavou 

Pospíchal Tomáš Zadní projektor: užití malého projektoru na promítání 

obličeje robotické hlavy a změny výrazů v reálném čase. 

Voronin Artyom Zpracování obrazu: rozpoznání objektu (knihy) a následovné 

přečtení libovolné strany pomocí deep learningu. 
 

Tab.1: Rozdělení činností jednotlivých členů týmu, pracujících na robotické hlavě  
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2 Hlasový syntetizátor 

Nezbytnou součástí práce je implementace hlasového syntetizátoru pro robotickou hlavu. 

Tato kapitola se bude zabývat problematikou tzv. TTS (Text-to-Speech), tedy syntézou 

lidského hlasu z psaného textu. Primárně zde budou porovnány dvě různé metody 

syntézy, jejich výhody a nevýhody. V závěru bude popsán nástroj Epos, který byl využit 

v této práci. 

2.1 Metody Text-To-Speech 

TTS systémy existují již řadu let, ale až v posledních době se dostávají na úroveň 

skutečného lidského hlasu, zejména díky vylepšení původních metod prostřednictvím 

optimalizací, které poskytují neuronové sítě [1]. 

Mezi nejpoužívanější metody syntézy patří metoda konkatenativní a metoda 

parametrická. K porovnání těchto metod je třeba definovat dvě kritéria – srozumitelnost 

a přirozenost. Pod srozumitelnost spadá jak porozumění mluvenému slovu, tak 

čistota a kvalita zvuku. Přirozeností je myšlena melodická část hlasu, tedy správná 

výslovnost, intonace, emoce aj.  

2.1.1 Metoda konkatenativní 

Metoda používá zvukové nahrávky písmen, slabik, částí slov aj [1] [13]. Jednotlivé 

nahrávky jsou poté spojeny tak, aby vytvářely mluvu. Výhodou je velmi dobrá 

srozumitelnost a kvalita syntézy, která však zní velice nepřirozeně. Nepřirozenost je 

právě jedna z nevýhod této metody, jelikož je velmi složité mít zvukové nahrávky všech 

slov se všemi možnými kombinacemi intonací a emocí. Další z nevýhod je časová 

náročnost vytvoření takovéhoto systému. 

2.1.2 Metoda parametrická 

Metoda parametrická je přesným opakem mechanického přístupu metody konkatenativní, 

jelikož vytváří syntézu skrze aproximace jednotlivých parametrů řeči [1] [15]. První částí 

je extrakce lingvistických prvků z textu, který se má převést na mluvené slovo. Druhou 

částí je aproximace tzv. Vocoder [14] parametrů daného zvukového signálu, jako je 

například základní frekvence, přenosová funkce lidského hlasu, spektrogram atd. Tyto 

parametry reprezentují vlastnosti lidské řeči. Obě části se poté předají matematickému 

modelu zvanému Vocoder, který pomocí těchto parametrů generuje výstupní zvukový 

signál. 

 Díky tomuto přístupu je možné syntetizovat lidský hlas s daleko menším úsilím 

než u předešlé metody. Nevýhodou této metody je však fakt, že je založená na odhadu 

jednotlivých zvukových parametrů, to znamená, že syntéza bude pouze tak dobrá, jak 

bude dobrý odhad těchto parametrů. Výstupní signál je často nekvalitní a postrádá jak 

přirozenost, tak srozumitelnost. 

Hlavním problémem je tedy složitost správné aproximace parametrů lidského 

hlasu. Zde přichází na řadu například výše zmiňované neuronové sítě, které jsou schopny 
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po dostatečném natrénování velmi dobře odhadnout požadované parametry hlasu a tím 

zlepšují funkčnost celé této metody. 

2.2 Hlasový syntetizátor Epos 

Epos je platforma pro syntetizaci lidského hlasu z psaného textu, která běží na pozadí 

jako služba TTSCP (Text-to-Speech Control Protocol) [2]. Veškerou komunikaci 

s uživatelem pak provádí skrze tento protokol. Ten je jistou adaptací známého TCP 

(Transmission Control Protocol) [3], který se dnes běžně používá pro komunikaci mezi 

počítači připojenými do sítě. 

K syntéze používá konkatenativní metodu, která se dále dělí do algoritmů 

v oblasti kmitočtové (Linear Predictive Coding) a oblasti časové [4], [5]. Syntetizátor 

podporuje mnoho jazyků a hlasů, včetně českých a slovenských variant. Platforma je 

šířená pod všeobecnou veřejnou licencí GNU.  

2.2.1 Implementace 

Jeden z hlavních důvodů použití této platformy je jednoduchost její implementace do 

ostatních aplikací. Ke správnému fungování a ozvučení je však potřeba externí aplikace, 

která používá MS SAPI 5 (Microsoft Speech Application Programming Interface) [12]. 

K těmto účelům byl použit program Balabolka, používající zmíněné SAPI 5. 

Program je volně šiřitelný pod Freeware licencí. Výhodou tohoto programu je, že existuje 

i ve verzi příkazového řádku a lze jej jednoduše spouštět přímo z matlabu, ve kterém je 

programován i zbytek práce. 

Po instalaci a spuštění platformy Epos je možné syntetizovat hlas za pomocí 

programů Balabolka a Matlab způsobem, který je zobrazen níže (Obr. 1). Následně byla 

vytvořena funkce VOICE, jejíž vstupem je psaný text určený k syntéze. Výstupem funkce 

je přímo mluvené slovo. 

 

 
Obr. 1: Ukázka implementace hlasového syntetizátoru Epos do Matlabu 
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2.2.2 Zhodnocení 

Alternativou k řešení problematiky syntézy lidského hlasu bylo použití sady předem 

vytvořených zvukových záznamů. Toto řešení, přestože by dosahovalo vyšší zvukové 

kvality než syntéza, by se v porovnání s výše zmíněnou platformou Epos jevilo jako 

neuniverzální a neefektivní. 
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3 Softwarová architektura 

3.1 Objektově orientované programovaní 

Objektově orientované programování (OOP) je jistý způsob myšlení, designu 

a implementace [6], [7]. Metoda spočívá ve vytvoření jednotlivých komponent – objektů 

– které jsou dále používány.  

Skládání programu z takovýchto objektů je velmi intuitivní a přehledné. Jednou 

z hlavních výhod objektů je také jejich znovu použitelnost. Pokud se někde vyskytne 

chyba, její oprava je jednoduchá, protože ji stačí opravit na jednom místě. Objekty se 

snaží o simulaci reality. Lze říci, že se na celý problém díváme z pohledu člověka, ne 

z pohledu stroje, což je pro programátora přirozenější. 

3.1.1 Fungování OOP 

Základním stavebním kamenem OOP jsou již zmíněné objekty. Tyto objekty mohou (také 

však nemusí) být objektem z reálného světa. Pro příklad je možno použít objekt Auto. 

Každý objekt má své vlastnosti – atributy (u auta např. poznávací značka a barva) 

a metody, což jsou schopnosti, které umí vykonat (např. start auta). 

Pro jednoduchost:  

 

Objekt 

Atribut 

Metoda 

→ 

→ 

→ 

objekt z reality 

vlastnost 

schopnost 
 

Tab.2: OOP prvky 

Třída 

Objekty jsou vytvořeny podle vzoru, kterému se říká třída. Definuje atributy a metody, 

které bude daný objekt mít. 

Objekt vytvořený dle třídy je pojmenován instance. Jednotlivé instance jedné třídy 

mají stejné skupiny atributů a metod, ale liší se jejich hodnoty. Použijeme příklad s autem. 

Budou-li vytvořeny dvě instance třídy auto, modré a červené, pak budou mít stejné 

skupiny atributů (barva a poznávací značka), a taky budou obě umět startovat. Lišit se 

budou v hodnotách atributů. V případě první instance bude atribut barva modrá 

a poznávací značka kraj Praha, druhá instance pak červená a kraj Brno. 

Zapouzdření  

První ze tří hlavních pilířů OOP je zapouzdření. Umožnuje rozdělit rozhraní na veřejné 

(public) a vnitřní (private). Tímto rozdělením je možno skrýt metody tak, aby byly 

použitelné pouze zvnitřku dané třídy. Objekt si pak lze představit jako černou skříňku, do 

níž jsou předávána data, se kterými operuje. 

Není tedy třeba vždy znát vnitřní funkčnost dané metody, postačí, že je znám její 

vstup a výstup. Také se nemůže stát, že by se daný objekt rozbil, jelikož nelze zasahovat 
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do vnitřního fungování. Ve výsledku to znamená, že lze používat daný modul pouze tím 

správným způsobem. 

Dědičnost  

Dědičnost slouží k vytvoření nových tříd na základě starých. Lze opět použít příklad 

s původní třídou auto. Jsou dvě auta, z nichž jedno je elektromobil a druhé klasické auto 

se spalovacím motorem. Bylo by zbytečně zdlouhavé a nepřehledné pro každý objekt 

definovat novou třídu. Obě auta mají mnoho stejných vlastností a funkcí, proto je výhodné 

pro obě použít třídu auto.  

Vytvoří se tedy třída elektromobil, která bude dědit ze třídy auto. To znamená, že 

třída elektromobil bude mít stejné metody a atributy jako třída auto. Této nové třídě je 

pak pouze třeba přidat metody a atributy elektromobilu. To samé se provede pro druhý 

typ automobilu. 

Přínos dědičnosti je obrovský. Lze rozšiřovat původní komponenty o nové metody 

a atributy a díky tomu není potřeba psát duplicitní kód. Pokud se změní atribut v mateřské 

třídě, pak se změna projeví ve všech třídách, které z této třídy dědí. Není potřeba měnit 

jednu proměnnou na deseti místech, ale stačí ji změnit pouze na jednom, čímž se 

zmenšuje prostor pro chyby.  

  

Polymorfismus 

Poslední pilíř objektově orientovaného programování je polymorfismus. Umožnuje 

používat jednotné rozhraní při práci s různými objekty.  

Pokud tyto objekty dědily z jedné mateřské třídy, tak mají stejné metody 

a atributy. Díky polymorfismu lze však jednotlivé metody a atributy přepsat, aby více 

 

 

Obr. 2: Příklad dědičnosti 
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odpovídaly dané instanci, aniž bychom měnili jejich rozhraní. Výhodou je jednotnost 

použitých rozhraní (interface).  

Na obrázku č. 3 lze vidět příklad použití polymorfismu. Všechny zvířata dědily ze 

třídy zvíře. Jedna z metod v této třídě je Speak_now, což je schopnost zvířete vydávat 

zvuky. Člověk tedy může zavolat metodu s jednotným názvem Speak_now pro pět 

různých objektů (zvířata). Tato metoda, přestože má jednotný název, provede metodu 

Speak_now u každého zvířete podle toho, jak je definována uvnitř třídy daného zvířete. 

3.2 Události a Posluchači 

Jedná se o typ komunikace mezi objekty, kde jeden z objektů je posluchačem události, 

které se dějí v objektu druhém [8]. Pokud se událost stane, posluchač je automaticky 

informován a pošlou se mu data o vzniklé události, se kterými může dále pracovat. Jednu 

událost může poslouchat více posluchačů v různých objektech. 

 

3.3 Architektonický vzor MVC 

Návrhové vzory se používají z důvodu přehlednosti a správné funkčnosti programu. 

Krom vzoru MVC, který je použit v této práci, existuje také mnoho jiných vzorů jako 

např. MVP [16]. Základní myšlenkou MVC je oddělení vnitřní logiky od uživatelského 

prostředí [9], [10]. Kdyby nedošlo k oddělení těchto dvou částí, bylo by velmi složité 

daný projekt nadále rozšiřovat. Obzvláště pak, pokud by chtěl na projektu pracovat 

kdokoliv jiný než původní autor. 

 
Obr. 3: Příklad polymorfismu 
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3.3.1 Komponenty 

Základní komponenty architektury MVC jsou Model, View a Controller. Každý 

z komponentů (tříd) zajišťuje fungování určité části programu. 

 

Model 

Model reprezentuje funkční logiku programu a měl by fungovat i bez ostatních dvou 

komponent. Do modelu se ukládá vnitřní logika a vše, co k ní model potřebuje, tedy data. 

S těmito daty pak model pracuje a výstup předává dál skrze systém událostí a posluchačů. 

V modelu by se neměly nacházet jakékoliv prvky ostatních dvou komponent. Model má 

tedy zajišťuje pouze chod programu jako takového. 

View 

Třída View je vizuální reprezentací Modelu. Patří sem uživatelské rozhraní a veškerý 

výstup, který se má zobrazovat uživateli. Neměl by obsahovat logickou vrstvu. Data 

k zobrazení získává z Modelu pomocí systému událostí a posluchačů. Skrze tuto 

komponentu komunikuje uživatel s programem. 

Controller 

Controller je prostředníkem mezi uživatelem a systémem. Tedy mezi třídou View a třídou 

Model. Předává vstup uživatele z View do systému – Modelu. Také předává výstup 

z Modelu do View. 

 

 

Obr. 4: Diagram MVC architektury 
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3.4 Stavový automat 

Stavový automat (FSM – Finite State Machine) je model programu [11]. Popisuje chování 

logických struktur pomocí stavů. Přechod (změna stavu) je vyvolán externí/interní 

událostí, která splní přechodové podmínky. Stavový automat je tedy definován svými 

stavy, počátečním stavem a podmínkami pro přechody. 

Nejjednodušším příkladem může být turniket. Počátečním stavem je zamknutá 

poloha, kdy turniketem nelze projít. Možný vstup zvenčí je buď zatlačení do turniketu 

nebo vhození mince. Po vhození mince je splněna podmínka pro přechod, změní se stav 

a je možno turniket zatlačit a projít. Po tomto kroku se turniket vrátí do původního 

zamknutého stavu.

 

 

  

 

 

 

Obr. 5: Diagram stavového automatu pro turniket 
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4 Cíle řešení 

Cílem práce je tvorba logické vrstvy stavového automatu a uživatelského prostředí 

za pomocí OOP a návrhové struktury MVC v Matlabu. 

Logická vrstva by měla obsahovat možnost snadné tvorby nových stavů a možnost 

implementace jednotlivých funkcí do těchto stavů. Součástí práce je také vytvoření 

uživatelského prostředí, které bude uživatel používat pro přechod mezi jednotlivými 

stavy robotického systému. 

Program by měl být sestaven tak, aby jej bylo možno dále rozšiřovat a 

modifikovat, a to z důvodu návaznosti na jednotlivé funkce robotické hlavy, které jsou 

popsány v úvodu. 

Testování a využití programu pak bude prezentováno na praktických ukázkách 

v kapitole Přílohy. 

Cíle bodově: 

• Vytvoření struktury programu za pomocí návrhového vzoru MVC, která bude 

umožňovat komunikaci logické vrstvy stavového automatu a uživatelského 

prostředí 

 

• Oddělení přímé vazby logické vrstvy a uživatelského prostředí z důvodu 

přehlednosti kódu a jednoduššího rozšiřování, popřípadě testování 

 

• Použití systému Událostí a Posluchačů pro komunikaci mezi jednotlivými 

objekty 

 

• Snadné vytváření nových stavů stavového automatu jak v logické vrstvě, tak 

v uživatelském rozhraní 

 

• Jednoduchost implementace jednotlivých funkcí, které budou definovat chování 

robotického systému 

 

• Vytvoření praktických ukázek 
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5 Postup řešení 

5.1 Struktura programu 

Program je vytvořen tak, aby oddělil jednotlivé funkční části, tedy logickou vrstvu, 

uživatelské prostředí a controller. Tato struktura byla vytvořena dle vzoru MVC 

za pomocí OOP. Obě problematiky byly již popsány výše. Díky tomuto je kód programu 

velmi přehledný a lze jej jednoduše rozšiřovat o nové metody a stavy. 

5.1.1 Uživatelské prostředí VIEW 

V objektu VIEW se nachází veškeré prvky uživatelského prostředí. V tomto objektu jsou 

pouze dva atributy, FIGURE a STATE. Atribut FIGURE je zde kvůli vytvoření okna, 

ve kterém se budou zobrazovat jednotlivé panely UI. V atributu STATE a jeho 

podstrukturách pak lze nalézt panely s jejich jednotlivými prvky. Těmito prvky jsou 

myšlena tlačítka, textové pole atd. 

Při spuštění objektu se vytvoří nadefinované panely pro jednotlivé stavy a zapíší 

se do atributu STATE. Přepínaní mezi panely jednotlivých stavů je pak snadné pomocí 

vlastnosti visible, kterou má každý panel. Tato vlastnost určuje viditelnost celého panelu, 

a tedy i všech jeho prvků. Díky počáteční inicializaci všech panelů je přepínání mezi 

panely velmi rychlé. Komunikace mezi objekty je zde řešena skrze událost interakce s UI, 

kterou poslouchá posluchač v objektu CONTROLLER a kterému jsou předána data 

vzniklé události. 

Uživatelské prostředí by mělo odpovídat funkcionalitě stavového automatu. 

Nejjednodušší UI je tedy menu s tlačítky, která posílají uživatele do požadovaného stavu 

a zpět. Vytvoření UI v tomto objektu je nezávislé na logice programu při dodržení dvou 

pravidel, která jsou vysvětlena v příloze v kapitole A.1.2. 

 

Obr. 6: Diagram struktury programu 
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5.1.2 Logická vrstva MODEL 

Logická vrstva programu se nachází v objektu s názvem MODEL. Je tvořena stavovým 

automatem a jeho jednotlivými metodami a atributy.  

Logika stavového automatu je řízena atributem CHANGE, časovačem 

STATE_MACHINE – periodicky se opakující funkce s krátkou pauzou, metodou 

ChangeState a dvěma logickými tabulkami. V časovači je definováno chování 

robotického systému v jednotlivých stavech. Dále se v časovači nachází metoda 

ChangeState, která provede změnu stavu v případě, kdy se atribut CHANGE rovná 

hodnotě 1. Atribut CHANGE pouze říká, zda se udála nějaká změna či nikoliv. Při 

spuštění programu jsou tabulky nahrány do atributů CONDITIONS a TO_STATE. Tyto 

tabulky jsou vytvořeny v programu MS Excel a následně jsou pomoci funkce readtable 

nahrány do již zmíněných atributů.  

Tabulka TO_STATE 

Řádky v tabulce TO_STATE odpovídají jednotlivým stavům a sloupce představují stavy, 

do kterých může automat přejít z daného stavu. Na obrázku níže je vidět příklad tabulky 

pro automat s pěti stavy. Ze stavu 1 lze přejít do stavu 2, 3, 4 a 5. Tabulka tedy definuje 

počet stavů stavového automatu a jeho možné přechody. 

 

  STATE_1 STATE_2 STATE_3 STATE_4 STATE_5 

States_for_State_1 0 2 3 4 5 

States_for_State_2 1 0 3 4 5 

States_for_State_3 1 2 0 4 5 

States_for_State_4 1 2 3 0 5 

States_for_State_5 1 2 3 4 0 

 

Tab.3: Tabulka TO_STATE 

Tabulka CONDITIONS 

Tabulka musí kopírovat tvar předchozí tabulky, a to z důvodu sdílených pozic. Má tedy 

stejný počet sloupců a řádků. Řádky zde opět představují jednotlivé stavy, ve kterých se 

může automat nacházet. Do sloupců jsou pak vpisovány podmínky pro přechod 

do požadovaného stavu. 

 

 

Tab.4: Tabulka CONDITIONS 

 

  TO_STATE_1 TO_STATE2 TO_STATE_ 3 TO_STATE_4 TO_STATE_5 

Conditions_For_State_1 0 0 0 0 0 

Conditions_For_State_2 0 0 0 0 0 

Conditions_For_State_3 0 0 0 0 0 

Conditions_For_State_4 0 0 0 0 0 

Conditions_For_State_5 0 0 0 0 0 
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Například, pokud se automat nachází ve stavu 2 (2. řádek) a má přejít do stavu 3 

(3. sloupec), tak je třeba, aby libovolný vnější vstup (tlačítko, funkce) vepsal do této 

pozice hodnotu 1 a změnil hodnotu atributu CHANGE na 1, čímž dá vědět, že se udála 

změna. Pokud se tak stane, tak se metoda ChangeState v časovači STATE_MACHINE 

podívá do tabulky CONDITIONS a zjistí, na které pozici (řádek, sloupec) se nachází 

hodnota 1. Tuto pozici si zapamatuje, nahlédne do tabulky TO_STATE na 

zapamatovanou pozici, zjistí nový stav (na pozici se nachází číslo 3) a následně do něj 

přejde. Tabulka CONDITIONS se následně vynuluje, aby nedošlo ke kolizi podmínek. 

Je zřejmé, že pozice obou tabulek jsou provázány a tabulky tedy musí být 

vytvářeny v tomto tvaru. Díky těmto tabulkám lze definovat libovolný počet stavů 

a přechodů. 

5.1.3 Řídící člen CONTROLLER 

Objekt CONTROLLER je hlavním spouštěcím článkem programu, propojuje dva zbylé 

objekty a vytváří mezi nimi komunikační cestu.  

Při spuštění si zapíše tzv. handle hodnoty (odkazy na objekty) objektů MODEL a 

VIEW do stejnojmenných atributů. Tyto atributy s handle hodnotami mu umožnují 

„vidět“ do zmíněných objektů. Díky přímé vazbě lze číst data z atributů těchto objektů či 

naopak do nich zapisovat. Také může volat jejich metody. 

Komunikace pracuje na systému událostí a posluchačů, kde v objektu 

CONTROLLER se nacházejí dva posluchači, jeden pro událost interakce s UI v objektu 

VIEW a druhý pro událost změny stavu v objektu MODEL. CONTROLLER tedy 

předává data do objektu MODEL či VIEW dle vzniklé události. Tento systém umožňuje 

jednosměrnou komunikaci mezi objektem MODEL/VIEW a objektem CONTROLLER, 

aniž by tento objekt měl handle hodnotu objektu CONTROLLER. MODEL a VIEW tedy 

fungují samostatně, „nevidí“ CONTROLLER a pouze vytvářejí události, které 

CONTROLLER poslouchá. 

Obr. 7: Inicializační funkce objektu CONTROLLER (tzv. Constructor) 
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5.2 Popis funkcionality programu 

 

 

Obr. 8: Diagram funkcionality programu 
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Při startu programu dojde k zapsání handle hodnot (viz kapitola 5.1.3) ostatních objektů 

do objektu CONTROLLER a k inicializaci základních metod a atributů každého objektu. 

V objektu MODEL se načtou logické tabulky a vytvoří se časovač 

STATE_MACHINE. Tento časovač bude po dokončení inicializace celého programu 

volat metodu ChangeState a metody robotického systému dle stavu, ve kterém se nachází 

(například metodu hlasového syntetizátoru VOICE). Tento časovač tedy přímo určuje 

chování robotického systému v jednotlivých stavech a prozatím je vypnutý. 

Dále se inicializuje objekt VIEW a všechny jeho prvky způsobem popsaným 

v kapitole 5.1.1. Pro zobrazení panelu prvního stavu je jeho vlastnost visible defaultně 

nastavena na hodnotu „on“. Pro panely ostatních stavů je tato hodnota nastavena 

na hodnotu „off“. 

Po ukončení inicializace obou objektů se v objektu CONTROLLER vytvoří dva 

posluchači pro události popsané v kapitole 5.1.3. Jako poslední krok se provede spuštění 

časovače STATE_MACHINE. Celou tuto startovací sekvenci lze vidět na obrázku č.7 

z pohledu CONTROLLERU. 

V tento moment je již zobrazeno UI, které čeká na interakci od uživatele. Jakmile 

uživatel provede danou interakci, například stisk tlačítka, objekt VIEW upozorní na vznik 

události. Událost poslouchá posluchač UI_INTERACTION, který získá data ze vzniklé 

události a následně zavolá metodu UPDATE_MODEL. Tato metoda zapíše data, v tomto 

případě informaci o požadovaném stavu, do tabulky CONDITIONS způsobem popsaným 

v kapitole 5.1.2 a změní hodnotu atributu CHANGE na 1. Metoda ChangeState 

zaregistruje změnu a provede algoritmus popsaný v kapitole 5.1.2. Po přechodu 

do nového stavu vznikne v MODELU událost STATE_CHANGED. Tuto událost opět 

poslouchá posluchač v CONTROLLERU, který na vzniklou událost zareaguje zavoláním 

metody UPDATE_VIEW a předá jí data o novém stavu. Metoda UPDATE_VIEW změní 

hodnotu visible původního panelu na „off“ a hodnotu nového panelu na „on“ čímž zobrazí 

uživatelské prostředí pro nový stav.  

Je třeba dodat, že impuls pro změnu stavu nemusí vycházet pouze od uživatele, 

ale také zevnitř MODELU. Například po jisté době uživatelské neaktivity může stavový 

automat „sám“ přejít do původního stavu. Toho lze dosáhnout opět za pomocí zapsání 

podmínky přechodu do logické tabulky po jistém čase neaktivity a změny atributu 

CHANGE. 

Popsaným způsobem je provázáno UI s funkcionalitou stavového automatu, který 

lze rozšiřovat o nové metody pro jednotlivé stavy robotického systému. 
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6 Zhodnocení a závěr 

Začátek práce byl věnován problematice hlasové syntézy v kapitole 2. V podkapitole 2.2 

byla vytvořena ukázka možné implementace hlasového syntetizátoru do Matlab funkce. 

V kapitole 3 byly definovány základní pojmy, jako například OOP a návrhový 

vzor MVC. Z tohoto vzoru poté vycházel i samotný návrh struktury programu. Následně 

byly vytyčeny cíle této práce v kapitole 4. 

Prvním z cílů bylo vytvoření struktury programu za pomocí vzoru MVC. Tato 

struktura byla popsána v kapitole 5. Nejdříve byla v kapitole 5.1.2 vytvořena logická 

vrstva za pomoci logických tabulek a časovače STATE_MACHINE. Díky logickým 

tabulkám a časovači lze vytvářet libovolný počet stavů a definovat chování robotického 

systému v jednotlivých stavech. 

Následně byl v kapitole 5.1.1 vytvořen a popsán objekt VIEW pro tvorbu 

uživatelského prostředí. 

Důležitým bodem bylo oddělení přímé vazby mezi logickou vrstvou 

a uživatelským prostředím a jejich následné provázání pomocí objektu CONTROLER, 

a to zejména z důvodu budoucí implementace nových funkcí robotického systému a s tím 

spojené možné změny uživatelského prostředí. Tato skutečnost také napomáhá 

přehlednosti kódu a zjednodušuje testování programu. Tento bod byl splněn za pomoci 

systému událostí a posluchačů, který byl teoreticky popsán v kapitole 3.2 a následně 

prakticky použit v kapitole 5.1.3. V této kapitole je popsán i objekt CONTROLLER, 

který se stará nejen o správné propojení jednotlivých objektů, ale také je spouštěcím 

článkem celého programu. 

V kapitole 5.2 je pak vysvětlena funkcionalita a chod celého programu krok 

po kroku. Součástí vysvětlení je také diagram, který napomáhá k porozumění podstaty 

jednotlivých metod a atributů. 

V kapitole Přílohy byl program otestován na vytvořených praktických ukázkách. 

Na těchto ukázkách je vidět, že díky použité struktuře lze program velmi snadno 

modifikovat a rozšiřovat o nové stavy a metody. Logická vrstva programu není přímo 

ovlivněna volbou uživatelského prostředí, což bude značná výhoda obzvláště pro budoucí 

implementace nových funkcí robotické hlavy a jejich testování.
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Zkratky 

OOP – Objektově orientované programování 
 

MVC – Model, View, Controller 
 

TTS – Text To Speech 
 

TTSCP – Text To Speech Control Protocol 
 

TCP – Transmission Control Protocol 
 

UI – User interface 
 

VUT – Vysoké Učení Technické 
 

FSM – Finite State Machine 
 

 MVP – Model, View, Presenter
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Přílohy 

A Vytvoření praktických ukázek 

V této kapitole budou vytvořeny praktické ukázky, na kterých bude ukázána funkčnost 

programu. V každém z návrhů bude ve zkratce popsána myšlenka daného automatu. Dále 

bude vysvětlena podstata logické vrstvy a vytvoření uživatelského prostředí. 

A.1 Návrh – Menu 

V této jednoduché ukázce bude vytvořen stavový automat s počátečním stavem, 

ve kterém se zobrazí uživateli hlavní menu se třemi tlačítky, kde každé z tlačítek vede 

do jiného stavu. V každém z těchto stavů přivítá robot uživatele pomocí metody VOICE 

a také psaným textem. Dále bude za potřebí tlačítko zpět, tak aby se uživatel mohl vrátit 

do hlavního menu. V každém stavu bude také tlačítko pro vypnutí celého programu. 

Obrázek č. 9 pak zobrazuje diagram stavového automatu. Komplikovanější menu 

podobného stylu bude nejspíše použito i pro výslednou robotickou hlavu. 

 

 
 

Obr.9: Diagram stavového automatu 

 

 

 

A.1.1 Stavový automat 

Celkově jsou zde čtyři stavy. Nyní je třeba vytvořit logické tabulky dle kapitoly 5.1.2. 

Tabulky budou vypadat následovně: 
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  STATE_1 STATE_2 STATE_3 STATE_4 

States_for_State_1 0 2 3 4 

States_for_State_2 1 0 3 4 

States_for_State_3 1 2 0 4 

States_for_State_4 1 2 3 0 
 

Tab.4: Logická tabulka TO_STATE pro čtyřstavový automat 

  TO_STATE_1 TO_STATE_2 TO_STATE_ 3 TO_STATE_4 

Conditions_For_State_1 0 0 0 0 

Conditions_For_State_2 0 0 0 0 

Conditions_For_State_3 0 0 0 0 

Conditions_For_State_4 0 0 0 0 
 

Tab.5: Logická tabulka CONDITIONS pro čtyřstavový automat 

Dále je třeba zajistit, aby byl uživatel ve stavu 2,3 a 4 přivítán hlasovým 

syntetizátorem. Do timeru STATE_MACHINE se tedy vloží metoda VOICE pro dané 

stavy a do proměnné SPEECH se zapíše text určený k syntéze. Například ve stavu 2 robot 

vysloví „Vítej ve stavu 2“. 

 

 

 

 

Obr.10: Timer StateMachine a metody v jednotlivých stavech 
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A.1.2 Uživatelské prostředí 

Vytvoří se jednotlivé panely, které reprezentují jednotlivé stavy. V prvním z nich se 

budou nacházet tlačítka hlavního menu, tlačítko zpět a tlačítko pro vypnutí programu. 

V ostatních třech stavech se bude nacházet pouze tlačítko zpět a tlačítko vypnutí 

programu. Design tlačítek a pozadí byl vytvořen v programu Inkscape a následně 

importován do matlabu. Na obrázku č. 11 lze vidět syntax vytvoření tlačítek pro počáteční 

menu. 

Pro správnou synergii uživatelského prostředí se stavovým automatem je třeba 

dodržovat dvě pravidla. Prvním pravidlem je vytvářet panely v atributu STATE.PANEL 

a přiřazovat jim čísla dle stavů který reprezentují. Příklad lze vidět v červených 

rámečcích, kde je zvýrazněn panel, do kterého jednotlivá tlačítka patří. Jelikož se jedná 

o počáteční stav, tak je zapisován do STATE.PANEL{1}. Panel druhého stavu pak bude 

zapsán do STATE.PANEL{2} atd. 

Druhým pravidlem je přiřazování ID hodnot tlačítkům dle toho, do jakého stavu 

„míří“. Jinými slovy, kam se uživatel dostane, pokud na tlačítko klikne. Tyto ID hodnoty 

jsou na obrázku podtrženy červeně. Například u tlačítka STAV 3 BUTTON (viz komentář 

v obrázku č. 11) je patrné, že míří do stavu 3. Pro tlačítko vypnutí je rezervována ID 

hodnota 99, jelikož se nejedná o tlačítko mířící do nového stavu, ale o tlačítko, které volá 

funkci vypnutí programu. 

 

 

Tímto způsobem byly vytvořeny panely pro všechny čtyři stavy, kde každý z nich 

má své interakční prvky. V prvním stavu bylo deaktivováno tlačítko zpět, jelikož nemá 

kam mířit. 

 

Obr.11: Syntaxe vytváření prvků v panelu počátečního menu 
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A.1.3 Výsledek 

Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu (obrázek č. 12). Jsou zde tlačítka 

pro přechody do nových stavů, tlačítko zpět, které bylo deaktivováno pro tento stav, a 

tlačítko pro vypnutí programu. 

Při stisknutí tlačítka Stav 2 dojde k přechodu do druhého stavu, kde se provede 

metoda VOICE a robot přivítá uživatele slovy „Vítej ve stavu 2“. Ve stavu 2 se nachází 

tlačítko zpět a tlačítko pro vypnutí programu. Po stisknutí tlačítka zpět se uživatel vrátí 

do hlavního menu. Stejně tak funguje stav 3 a stav 4. Při stisknutí tlačítka vypnutí se 

program vypne. 

 

 

Obr.13: Uživatelské prostředí stavu 2  

 

Obr.12: Hlavní menu 
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A.2 Návrh – Turniket 

V této jednoduché ukázce bude oživen diagram stavového automatu turniketu. Tento 

jednoduchý stavový automat byl popsán v kapitole 3.4. Automat se bude skládat ze dvou 

stavů, kdy v počátečním stavu je zamknutý a při akci vhození mince se odemkne. Po 

průchodu turniketem se automat vrátí do původního zamknutého stavu. 

A.2.1 Stavový automat 

Logické tabulky v tomto případě jsou velmi jednoduché, jelikož má automat pouze dva 

stavy. 

 

  STATE_1 STATE_2 

States_for_State_1 0 2 

States_for_State_2 1 0 
 

Tab.6: Logická tabulka TO_STATE pro dvoustavový automat 

 

  TO_STATE_1 TO_STATE_2 

Conditions_For_State_1 0 0 

Conditions_For_State_2 0 0 
 

Tab.7: Logická tabulka CONDTIONS pro dvoustavový automat 

 

V případě vhození mince je třeba odemknout turniket a po průchodu je třeba jej 

opět zamknout. Do příslušných stavů timeru StateMachine budou vloženy funkce pro 

odemykání a zamykání.  

 

Obr.14: Funkce StateMachine pro dva stavy 
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A.2.2 Uživatelské prostředí 

Jako uživatelské prostředí bude použit přímo diagram z kapitoly 3.4. Pouze bude doplněn 

o dvě funkční tlačítka, které simulují vhození mince a průchod turniketem. Obě tlačítka 

budou přítomna v obou stavech, avšak vždy bude aktivováno pouze to, které 

koresponduje s daným stavem. Návrh UI opět dodržuje zmíněná dvě pravidla. 

A.2.3 Výsledek 

Po spuštění programu se zobrazí uzamknutý turniket, do kterého musí uživatel vhodit 

minci. Po vhození mince přejde turniket do druhého stavu, ve kterém se odemkne. Poté 

co uživatel projde turniketem se turniket dostane zpět do původního stavu, kde se opět 

uzamkne. 

 
Obr.15: Zamknutý stav 

 

Obr.16: Odemknutý stav 


