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1. Assignment complexity average assignment
 Zadání obsahuje teoretickou a praktickou část a to v poměru zhruba 35:65. Teoretická část je podle mého

názoru méně obtížná, naopak praktická část je nadprůměrně obtížná. 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Student splnil všechny části zadání.
3. Length of technical report within minimum requirements
 Celá práce má pouze 50 stran, což mi vychází na minimum! 
4. Presentation level of technical report 91 p. (A)
 Prezentační úroveň je na velmi dobré úrovni. Práce je členěna logicky na teoretickou, implementační, testovací a

hodnotící část. Návaznost kapitol je dobrá. Rovnice, obrázky i blokové diagramy splňují až na některé nedostatky
všechny náležitosti a zlepšují orientaci v textu. Některé odstavce z implementační části práce by se spíše hodily
přesunout do teoretické části.

5. Formal aspects of technical report 89 p. (B)
 Práce je až na menší nedostaky formálně v pořádku. Rovnice jsou až na výjimky dobře očíslovány, odkazy na

kapitoly, rovnice a literaturu jsou rovněž v pořádku. Bibl. citace splňují normu. Našel jsem pouze několik málo
nepřesností v některých obrázcích. 

6. Literature usage 85 p. (B)
 Tady si myslím dalo udělat trochu více, zejména v části věnované LP analýze a syntéze. Chybí mi např. hlubší

analýza lit. zdrojů v oblasti detekce formatů nebo porovnání metod pro modifikaci hudeb. signálu v časové a
spektrální oblasti. Dále by bylo vhodné více prozkoumat vliv vyhlazení LSP/LSF parametrů např. na 5ms
podrámcích.

7. Implementation results 97 p. (A)
 Bezesporu nejsilnější stránka celé práce. Autor si dal záležet na implementaci metody ve formě otevřeného

pluginu. Kód je relativně přehledný, chybí komentáře. Oceňuji možnost integrace na různých platformách a snahu
o testování pluginu nezávislými odborníky.

8. Utilizability of results
 Výsledky práce mohou být přímo využity v praxi. Nabízí se rovněž celá řada vylepšení, např. klasifikace řeč.

signálu, post-processing (vyhlazení), posuny formantů, atp.
9. Questions for defence
 - Is the plugin applicable to instruments other than guitar?- How robust is the system against e.g. background

noise, different mics, echo/reverb., etc.- Have you considered sub-frame division, e.g. 5ms for LSP/LSF
interpolation to achieve a smoother LP envelope evolution?- The conclusion that min. 41 - 192 LP coefficients are
needed to achieve accurate representation of the LP envelope seems not correct to me? Did you try measuring
the spectral distance with Itakura-Saito?- Some spectral analysis of the "overdrive" effect would be welcome.
What it does spectrally?

10. Total assessment 91 p. excellent (A)
 Jednoznačně implementační stránka.

 

In Brno 8. June 2015
  .................................
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