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Náhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu 

 Předložená disertační práce o 120 stranách se týká velmi aktuální problematiky náhrady 
zdrojového hlasu umělými hlasivkami. Analýza generace zvuku hlasivkami a jeho šíření vokálním 
traktem, lebečními kostmi, měkkými tkáněmi lidské hlavy, až k percepci zvuku příslušnými 
mozkovými centry představuje velmi složitý komplexní problém. Defekt některého z prvků 
přenosového systému má za následek poruchy vnímání zvuku člověkem a tím i vlastního hlasového 
projevu. Proto je nezbytné získat vědecký základ o generování lidského hlasu samobuzenými kmity 
hlasivek. Získané informace lze následně použít pro vývoj individuálních hlasových náhrad pro 
pacienty po laryngektomii, či poskytnout cenný soubor informací pro volbu optimální metody 
léčby. 

 V úvodu disertační práce autor uvádí výčet postupů používaných pro náhradu hlasu, včetně 
konstrukčního provedení umělé hlasivky vyvinuté v VUT v Brně. Dále uvádí základní 
charakteristiky vokálních traktů pro jednotlivé samohlásky. Stěžejní část práce se týká 
experimentálního a počítačového modelu jednoho z možných principů náhrad lidských hlasivek. 

Cíl disertační práce je formulován jasně a je možné konstatovat, že ho bylo v průběhu 
řešení dosaženo.  

Teoretický přínos práce v oblasti biomechaniky hlasu je méně výrazný. Postrádám 
podrobnější citace ze zahraničních pracovišt‘ zabývající se podobnou problematikou. 

Práce je psána přehledně s logickou strukturou. Drobnou výhradu bych měl 
k přehlednosti a vypovídající hodnotě některých obrázků (např. Obr.23 a dále). Přes snahu se mi 
nepodařilo zjistit, k jaké z řešených úloh se vztahují výrazy uvedené na str.32. 

Některé další převážně formální dotazy či připomínky: 

1) Co považuje autor za stěžejní vědecký přínos práce v problematice biomechaniky hlasu? 
2) Některé formulace jsou poněkud neurčité. Např. str.12 „Parametry stlačeného …“. Jaké byly 

opravdu voleny hodnoty tlaků? 
3) Str. 17 „při řešení grantu...“. Jakého? Byly snímky pořízeny pomocí CT? Dle mého názoru je 

rekonstrukce modelů poměrně hrubá, takže bych spíše očekával, že byly pořízeny pomocí 
metody MR. Z uvedeného není patrné, zda se jedná o vokální trakt muže či ženy. Jak ovlivní 
hraniční tkáně vokálního traktu vypočtené frekvenční charakteristiky. Neměli by být uvažovány 
i jiné disipační mechanismy energie. 

4) Str. 23 Poněkud nešťastné označení formantů. Poloha formantových frekvencí na uvedených 
obrázcích není zcela jasná. Jak vznikl rozdíl mezi uvedenými spektry? Jsou to reálná naměřená 
data či počítačové simulace? Z uvedeného není jasné. Jsou-li to reálná data je pro vznik 
„pěveckého“ hlasu důležitý charakter spektra pro vyšší frekvenční rozsahy. Proč tedy nejsou 
uvedeny?  

5)  Str.29 Odkud byl převzat popřípadě jak byl vytvořen Obr.14?  
6) Str. 32 Jak byl v práci použit LF model. S jakými parametry? Které parametry jsou nezávislé a 

které je nezbytné dopočítávat? 



7) Str.35 Za jakých předpokladů „platí?“ uvedený vztah? Mohl by autor odvodit korektní 
výpočtový vztah pro ohybové kmity vetknutého nosníku zatíženého diskrétní hmotou? 
V literatuře [5] je výraz uveden jinak. 

8) Str.39 Není patrné jaké prvky MKP sítě byly použity? Byla testována konvergence sítě? Bylo 
uvažováno tlumení? Jakou má vypovídací hodnotu porovnání MKP metody s přibližným 
analytickým výrazem? 

9) Str.42 „takovéhoto, takovýto” nevhodná formulace. 
10) Str.49 „jisté odchylky …“ Tato věta by si zasloužila podrobnější formulaci. 
11) Str. 50 Jakých rázových sil bylo dosahováno v experimentu či simulaci dle Obr.32? 
12) Str.56 „velké amplitudy“ Jak velké hodnoty tlaků byly při experimentu dosahovány? 
13) Str.61 “Tam kde ve spektru…“ Mohl by autor uvedený odstavec podrobněji osvětlit? 
14) Str.64 Není-li citováno, pak je nutné uvedený vztah odvodit. 
15) Str.68 „Podle očekávání…“ V jakém okolí? 
16) Str.74 „poměrně malá“ Pro odbornou práci je toto problematická formulace. Takže jaká hodnota 

časového kroku byla volena? Byly testovány výsledky pro rozdílné hodnoty časového kroku? 
17) Str.78 „speciálních kontaktních prvků“ V čem byly ty prvky speciální? Je nutné modelovat 

kontakt po celé hraně plátku? 
18) Str.84. Proč byla volena hodnota proporcionálního tlumení 1e-6? 

Závěrem konstatuji, že v předložené práci doktorand prokázal znalosti v oboru a 
schopnost samostatné práce ve smyslu platných pravidel pro hodnocení disertační práce. Mé 
připomínky nikterak nesnižují přínos předkládané práce. Při obhajobě bych uvítal diskusi 
zejména k připomínce 1,7,13 a 14.  

Předloženou disertační práci pana Ing. Martina VAŠKA doporučuji k obhajobě před 
komisí pro státní doktorské zkoušky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a po úspěšném 
obhájení práce udělení titulu Ph.D. 
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