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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná bakalářská práce, jejímž autorem je Michal Skácel, se věnuje zpracování řečových
signálů měřicími mikrofony pomocí NI 9234 v LabVIEW. Těžiště bakalářské práce je v tvorbě
databáze řečových signálů a rušení pro účely testování adaptivních metod zpracování řečových
signálů. Náročnost absolventské práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na studenty
bakalářského studia v oboru Řídicí a informační systémy, neboť pro vytvoření databáze je nutné
navrhnout a realizovat aplikaci pro záznam a analýzu zvukových signálů na bázi virtuální
instrumentace.
Zadání práce bylo bez výhrad splněno. Z formálního hlediska se v práci občas vyskytují typografické
i gramatické chyby, nicméně je na dobré úrovni.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student řešil zadané téma samostatně, přičemž jednotlivé dílčí části pravidelně konzultoval se svým
vedoucím. Student dokázal nastudovat potřebné znalosti a prokázal i odpovídající odborné
schopnosti.

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

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni. Text práce má logickou strukturu a je srozumitelný,
pouze občas se vyskytují nepřesné formulace.
V rámci experimentální části byla realizována aplikace pro tvorbu databáze řečových signálů a běžně
se vyskytujících rušení. Navržená aplikace umožňuje testování metod adaptivní filtrace (LMS, RLS,
apod.) a to v online i offline režimu. Z pohledu graficky orientovaného programování je aplikace na
dobré úrovni. Bloková schémata všech subVI jsou přehledná, čelní panel je dobře koncipovaný.
S využitím navržené aplikace byla vytvořena databáze, která byla využita pro celou řadu
experimentů. Byl zkoumán vliv optimálního nastavení adaptivních algoritmů, např. řád filtru,
konvergenční konstanta, apod. Za nejvýznamnější dosažené výsledky považuji ověření funkčnosti
zkoumaných adaptivních metod na reálných záznamech.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část bakalářské práce je kompilačního charakteru, shrnuje termíny používané v oblasti
zpracování řečových signálů s důrazem na adaptivní filtraci.
Navržená aplikace pro záznam a analýzu zvukových signálů v časové a frekvenční oblasti je dle
mého názoru využitelná pro další výzkum i výukové účely v rámci Katedry kybernetiky a
biomedicínského inženýrství.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student mohl využít více citovaných literárních pramenů, použitá literatura obsahuje 15 zdrojů.
Student vhodně vybral literaturu, ze které čerpal. Souhrn použité literatury odpovídá normě pro
bibliografické citace.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je kvalitní a svou náplní, zpracováním a výsledky zcela odpovídá úrovni nutné pro získání
titulu Bc. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. Daná problematika je zajímavá a



aktuální, doporučuji pokračovat v daném tématu v magisterském studiu.

8. Otázky k obhajobě.
a) Jaké parametry algoritmu metody nejmenších čtverců (LMS) a algoritmu rekurzivní metody
nejmenších čtverců (RLS) lze z pohledu návrhu filtru optimalizovat?
b) V jakém rozsahu by měla být nastavena konvergenční konstanta (velikost kroku) LMS algoritmu a
proč?
c) V rámci realizovaných experimentů jste použil algoritmus RLS, v jakém rozsahu by měl být
nastaven faktor zapomínání?
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