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Předložená disertační práce je součástí vědeckovýzkumných aktivit školicího pracoviště a 

bezprostředně na ně navazuje. Hlavní zaměření práce, řešení problematiky zobrazení signálů v 

časově-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením, odpovídá oboru disertace. Analýza a zobrazení 

signálů v časově-frekvenční oblasti jsou teoreticky i prakticky rozvíjeny již od poloviny dvacátého 

století. V posledních cca dvaceti letech se díky pokroku a rostoucí výkonnosti výpočetní techniky 

významně rozšiřuje použití takovéto analýzy signálů v mnoha typech praktických aplikací a jejich 

sortiment narůstá především s nastupující robotizací. To ilustruje i velké množství publikací, které 

je této problematice věnováno.  I z toho důvodu lze říci, že řešené téma je velmi aktuální. 

Dále lze konstatovat, že jde o úlohu značně komplikovanou a náročnou, vyžadující kromě 

studia rozsáhlé specializované literatury také zvládnutí mnoha teoretických partií analogového a 

číslicového zpracování signálu. Tomu odpovídá až nezvykle rozsáhlá kapitola 2 s rozborem 

současného stavu problematiky. Z ní je zřejmé, že disertant věnoval studiu této široké problematiky 

adekvátní úsilí a uvedené závěry odpovídají současnému stavu poznání. Ilustruje to i přiložený 

rozsáhlý seznam literatury.   

Ve 3. kapitole práce si disertant stanovil základní cíl práce, a to nalézt optimální kompromis 

mezi maximálním potlačením interferencí spolu s dosažením požadované kvality rozlišení a na 

druhou stranu výpočetní efektivitou metody při časově-frekvenční analýze signálů, tj. použití 

výpočtu bez iterací. K tomu si stanovil i adekvátní dílčí cíle práce, kde kromě návrhu původního 

algoritmu pro časově-spektrální analýzu signálů je i návrh optimální metriky pro otestování 

navrženého algoritmu a jeho porovnání se známými přístupy, a to pro simulované signály bez šumu 

i se šumem. Výsledné testování provést jak na simulovaných, tak na reálných signálech. 

Lze konstatovat, že uvedené cíle doktorand splnil. Za konkrétní původní přínosy autora 

považuji zejména: 

1. Komplexní rozbor rozsáhlé problematiky časově-frekvenční analýzy signálů, protože vyslovené 

závěry z tohoto rozboru byly důležitými výchozími podklady pro návrh nového algoritmu. 

2. Vlastní nový algoritmus pro potlačení interferencí Wignerovy-Villeovy distribuce jako 

modifikace metody SPWVD. 

3. Přínosy v oblasti metrik pro testování různých metod. Konkrétně je to jak nově navržená metrika 

hodnocení kvality časově-frekvečního zobrazení, založená na střední kvadratické odchylce, 

sloužící pro porovnání existujících metrik, tak i postup výběru Stankovićovy metriky jako 

nejlepší metriky, která dosahuje konzistentních výsledků pro všechny testované signály a 

metody. 
 

Nicméně přes tato nesporná pozitiva lze mít k práci určité dílčí námitky teoretického, i 

formálního charakteru. 

Přes značnou podrobnost a velkou šířku uvedeného rozboru dané problematiky v kap. 2 a 

přesvědčivé výsledky nového algoritmu postrádám diskuzi jednoho aspektu, a to vliv diskretizace 

signálu na výslednou analýzu signálu (např. ve Wignerově-Villeově distribuci), a to obzvláště na 

získání analytického signálu v diskrétní podobě.   

Nebyl dostatečně objasněn významný odstavec za vztahem (2.43) na str. 26, konkrétně proč a 

jak interagují záporné a kladné kmitočtové složky, či jak to, že dvojnásobná perioda vzorkování 

může nahradit použití analytického signálu.  
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Zásadní námitky nemám k formálnímu zpracování. Formální struktura disertace vyhovuje 

všeobecným požadavkům. Práce je zpracována vcelku pečlivě, s malým množstvím chyb. Přesto 

jsem v práci narazil na některé nevhodné výrazy či nepřesnosti. Uvedl bych především tyto: 

- Str. 812 Jistě není cílem DDP doporučovat nějaký pramen někomu pro pochopení. Obdobně str. 

555. 

- Od str. 13 dále pokračuje text za vztahy, které jsou jeho součástí oddělené čárkou, odrážkou 

jako u nového odstavce. Ale ani tečka za vztahem nezakládá vždy důvod k odrážce na nový 

následující odstavec. 

- s. 21, věta za vztahem (2.30) by měla začít velkým písmenem. 

- Přes snahu o jazykové precizování (např. poznámka 9 na str. 26) nejsou vždy voleny 

nejhodnější formulace. Např. termín časo-frekvenční není zaužívaný, je vhodnější používat 

časově-frekvenční“. Obdobně pojmy „kmitající nátura“ popř. „kvadratická nátura“ považuji za 

zcela nevhodný (např. str. 28). Na místo slova nátura je vhodnější použití slova charakter. 

- s. 248 žádný „kvadratický projev superpozice“ neexistuje, existuje pouze poučka, že 

superpozici nelze aplikovat na nelineární systémy. 

- s. 385 Větu „Dále budou podrobněji uvedeni další významní členové Cohenovy třídy, kteří 

nebyli probráni výše (spektrogram, WVD a její varianty).“ upravit  - snad … další významné 

členy Cohenovy třídy, které nebyly probrány výše… 

 
 

Otázky pro doktoranda: 

1. Jakou roli hraje efekt vzorkování na přesnost převodu reálného signálu na analytický?   

2. Nakolik lze využít efekt potlačení vnitřních a vnějších interferencí WVD porovnáním se 

spektrogramem či dalšími metodami, které tyto interference nemají? 
 

Závěr: 

Konstatuji, že předložená disertace má charakter tvůrčí vědecké práce a obsahuje cenné 

původní výsledky, které byly dostatečně publikovány i na mezinárodním fóru. Práce má i dobrou 

úroveň formálního zpracování. Výše uvedené připomínky a nedostatky nesnižují podstatně 

celkovou vědeckou hodnotu disertace. I z doplňujících materiálů a přehledu publikací lze soudit, že 

se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí. Proto konstatuji, že disertační práce odpovídá obecně 

uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu Ph.D. a doporučuji práci k obhajobě. 

 

V Brně dne 7. 6. 2019   

                                                                            Prof. Ing. Karel Hájek, CSc. 


