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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Změny v akustických charakteristikách řeči související s věkem 
Jméno autora: Bc. Jarmila Behenská 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Teorie obvodů 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Roman Čmejla, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT FEL K13131 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Řešení diplomové práce vyžadovalo provedení rešerše, časově velmi náročnou přípravu „podélné“ databáze a následné 
hodnocení věkové závislosti akustických parametrů. 
  

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pravidelně konzultovala postup řešení a pracovala samostatně.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci byla ověřena možnost analýzy věkové závislosti vhodných akustických parametrů na technicky velmi různorodých 
akustických záznamech získaných z veřejných zdrojů. Zároveň byly navrženy původní věkově závislé akustické parametry. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má po formální, typografické a jazykové stránce velmi dobrou úroveň. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
V práci bylo plně využito dostupných tuzemských i zahraničních relevantních zdrojů. Citační etika a zvyklosti jsou dodrženy. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomová práce představuje přínos pro další výzkum v laboratoři analýzy, modelování a interpretaci signálů a na výsledky 
práce lze dobře navázat. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomantka ve své práci vytvořila obsáhlou rešerši dané problematiky a experimentálně analyzovala celou řadu 
věkově závislých akustických parametrů, včetně návrhu původních, na velikém množství akustických záznamů 
nahraných různou technikou v různých akustických podmínkách. 
Diplomová práce je napsána pečlivě, přehledně uspořádána a dokumentována a plně splňuje požadavky zadání. 
Diplomantka k práci přistupovala svědomitě a práce je přínosná. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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