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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená práce, zejména svoji teoretickou náročností, překračuje běžné požadavky na bakalářskou
práci. Jako prostředek používá matematickou podporu, která výrazně překračuje úroveň bakalářského
studia. Totéž platí v oblasti realizace softwarové aplikace. Práce se prvoplánově zaměřuje na
zpracování řečových signálů. V průběhu řešení se zabývá i mnoha souvisejícími tématy, která mají
zásadní vliv na konečný efekt nezkresleného a pokud možno čistého řečového signálu. I když se v
podstatě jedná o ověření vlastností různých typů (algoritmů) adaptivních filtrů, je zde nutná i jejich
precizní znalost a schopnost kvalifikovaně vyhodnotit nejlepší řešení.
Všechny body zadání byly bezezbytku splněny. Možná drobná připomínka, která souvisí s velikou
šíři zadání bakalářské práce. V bodu 4 je požadavek tvorby databáze řečových signálů a rušení z
různých prostředí. Zde je nutno podotknout, že v práci se autor zabývá toliko hlukovými signály v
automobilu.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Struktura bakalářské práce přesně a logicky popisuje průběh řešení. V úvodních kapitolách autor
předkládá a srozumitelně popisuje matematickou základnu, která je nezbytná pro pochopení funkce
aktivních filtrů jakožto základu zpracování řečového signálu z pohledu potlačení rušivých hluků.
Vzhledem k teoretické obtížnosti jsou tyto kapitoly poněkud obsáhlejší, ale jen do té míry, aby byly
popsány všechny použité matematické postupy a metody. Další kapitoly se zabývají prostředky
realizace praktických měření, testování různých typů adaptivních filtrů, až po vyhodnocení výsledků
praktických experimentů.
Po jazykové stránce je bakalářská práce na dobré úrovni. Autor se sice nevyhnul občasným chybám a
překlepům, ale celkově lze konstatovat, že i odborně náročné texty se dají vypracovat na takové
úrovni, aby byly čtivé a pro čtenáře srozumitelné. Rovněž i zpracování grafiky je na vysoké úrovni.
Zde je možno jen doporučit, aby si autor dal větší práci s prezentací uživatelského panelu, případně
bloků kódu, kdy by bylo vhodné některé objekty a ikony lépe zarovnat, což lze rozpoznat až při
podrobnějším zkoumání grafiky.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Bakalářská práce prezentuje zdařilé řešení problematiky zpracování řečových signálů. Z
předkládaných textů a výsledků lze konstatovat funkčnost měřicí aplikace, stejně jako kvalifikované
použití matematických knihoven pro analýzu a zpracování řečových signálů v prostředí LabView. Z
pohledu praktického využití výsledků práce jsou cenné zejména závěry, kdy jsou hodnoceny
vlastnosti jednotlivých adaptivních filtrů a výběr nejlepšího řešení. Zde je nutno opět podtrhnout
vyspělost autora v teoretické oblasti stejně tak i při praktické realizaci experimentů. Dle mého názoru
je zde vidět i kvalitní odborné vedení vedoucího práce, jenž nespornou mírou vede k takto dosaženým
výsledkům.
Nicméně, byť se jedná o práci vysoce kvalitní a přínosnou, dopustil se autor několika nepřesností
nebo chyb:
• Kvantovací krok je přechod z jednoho digitálního výstupu na druhý (str. 15) – nejedná se o přechod
z jednoho stavu do druhého?
• Nesouhlasí kvantovací úrovně a měřítka na obr. 2, str. 16.
• Amplitudové spektrum Fourierovy transformace vyjadřuje závislost amplitudy signálu na řádu
harmonické (frekvenci). V grafu na obr. 8 (str. 22) je na vertikální ose frekvence a na horizontální
čas. Zde by bylo vhodnější volit jiný typ zobrazení a popis co, graf zobrazuje. V grafu jsou zobrazeny
harmonické s frekvencí 25 kHz (případně i více). Je možné, aby v řečovém signálu takové frekvence
byly?
• V popisu měřicího mikrofonu chybí specifikace typu (kapacitní, dynamický apod.).



• V grafech na obr. 34, str. 45 je amplituda bezrozměrná. Jedná se o dB, mV nebo jinou jednotku?

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce dosahuje kvalitních výsledků s výrazným dopadem i pro praktické využití. Oblast
adaptivních filtrů zasahuje do mnoha oborů využití. V posuzované práci byly tyto prostředky použity
při zpracování řečových signálů. Autor zde dosahuje publikovatelných výsledků, které znamenají
významný přínos i ve vědecké oblasti optimálního nastavení adaptivního filtru.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr a využití studijních pramenů koresponduje s šíři zpracovávaného tématu. Jejich výběr je
dostatečný a převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních úvah a výsledků.

6. Otázky k obhajobě.
1. Jako parametr hodnocení filtru byl i čas potřebný pro výpočet algoritmu filtru. Z textu nelze vyčíst,
na jakém výpočetním systému byly výpočty realizovány. Jaký byl výpočetní výkon dotyčného PC?

2. V textu konstatujete generaci aditivního kvantovacího šumu následkem operací v pevné řádové
čárce (str. 46), můžete tuto problematiku blíže osvětlit?

7. Souhrnné hodnocení.
Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce, která svým odborným obsahem a šíři teoretické
základny poněkud vybočuje z oboru běžných prací, dosahuje přínosných poznatků v oblasti aktivních
filtrů a zpracování řečového signálu.  Tímto autor nesporně potvrzuje své vysoké odborné kvality a
schopnost zdárně zpracovat předkládané téma.  Práci doporučují k obhajobě.
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