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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná bakalářská práce, jejímž autorem je Petr Blaha, se věnuje hodnocení kvality řečových
signálů na bázi virtuální instrumentace. Náročnost práce odpovídá požadavkům kladeným na
studenty bakalářského studia v oboru Řídicí a informační systémy s ohledem na nutnost detailního
studia a pochopení problematiky před vlastní implementací v LabVIEW. Body zadání bakalářské
práce byly splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Petr Blaha během řešení bakalářské práce pracoval samostatně a aktivně. Na pravidelné konzultace
chodil dostatečně připravený. Při vývoji virtuálního přístroje pro objektivní a subjektivní hodnocení
kvality řeči postupoval systematicky, což dokládají vývojové digramy na Obr. 11, Obr. 16, a Obr. 26.

3. Aktivita při dokončování.
Bakalářská práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci experimentální části byla realizována softwarová aplikace pro objektivní a subjektivní
hodnocení kvality řeči ve vývojovém prostředí LabVIEW. Navržená aplikace umožňuje nahrávání
řeči a hluku z okolí s využitím měřicí karty NI-9234 a mikrofonu G.R.A.S. 40PP CCP. Součástí
aplikace jsou implementované algoritmy hodnocení kvality řeči GSNR, SSNR, DTW, určené např.
pro hodnocení úspěšnosti adaptivní filtrace. Kladně hodnotím vlastí podobu zdrojových kódů v
jazyce G, které jsou na dobré úrovni, viz např. Obr. 9, Obr. 17, Obr. 27, apod. Vlastní čelní panel
vyvinuté aplikace je přehledný a uživatelsky přívětivý, viz Obr. 10, Obr. 18.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část bakalářské práce je kompilačního charakteru, jsou v ní rozebrány základní aspekty
posuzování kvality řeči. Teoretická část dále obsahuje stručný úvod do problematiky zpracování
řečových signálů, který je nezbytný ke zvládnutí vlastí implementace. Nejrozsáhlejší kapitola
teoretické části se věnuje vlastním metodám hodnocení kvality řeči, které jsou následně v
experimentální části implementovány. Vytvořená SW aplikace je dle mého názoru využitelná pro
výukové účely, ale i pro výzkumné aktivity řešené v rámci Katedry kybernetiky a biomedicínského
inženýrství.
Daná problematika je zajímavá a aktuální, doporučuji studentovi pokračovat v daném tématu v
magisterském studiu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura vyhovuje požadavkům práce, obsahuje 16 zdrojů. Student vhodně vybral literaturu,
ze které čerpal. Souhrn použité literatury odpovídá normě pro bibliografické citace.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je na dobré úrovni, místy je zřejmá jistá formulační nevyzrálost studenta. Bakalářskou práci
posuzuji jako ucelenou a kvalitní. Zadání bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím
výborně.

8. Otázky k obhajobě.
a) Jaké další metody by bylo možné implementovat pro objektivní hodnocení kvality řeči?
b) Prosím objasněte pojmy intrusivní a neintrusivní hodnocení kvality řeči?
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