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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: Katedra teorie obvodů 

Oponent práce: Dr. Ing. Jan Vokřál 

Pracoviště oponenta práce: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma hodnocení věkově závislých parametrů řeči není nové, určité výsledky a postupy jsou známy od jiných 

autorů z české a zahraniční literatury. Zadání je náročné co do množství provedené práce – výběr a získání 

zvukového materiálu, jeho předzpracování než je možno provést analýzu řečového signálu, akustická analýza dat.  

 

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 práce bylo splněno – byly demonstrovány věkové závislosti řeči u jedné osoby u vybraných parametrů 

v průběhu 3 dekád věku. Zejména se jedná o změnu základní frekvence hlasu a změny poloh formantů. Dílčí úkol 

analýzy změn rychlosti řeči v závislosti na věku nebyl splnitelný z povahy použitých dat získaných z filmových rolí, 

což je v práci diskutováno.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup je detailně popsán. Postup vyplývá z rešerše literatury a výsledků dalších autorů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Diplomantka prostudovala detailně větší množství jiných prací s danou problematikou, navazuje svou činností na 

jiné autory. Seznámila se výborně s odbornou terminologií a práce tak má odpovídající úroveň.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň stejně jako grafické zpracování odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 

Práce je vhodně doplněna obrazovou dokumentací. 

Za zmínku je stojí jen drobné překlepy: 

a)  vzorec  (6.2) str. 27 – špatná jednotka, místo [Hz] má být [%] 

b)  vzorec  (6.3) str. 28 – špatná jednotka, místo [Hz] má být [%] 

c)  vzorec  (6.4) str. 29 – špatná jednotka, místo [%] má být [Hz
2
] 
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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. 
Východiskem práce je shrnutí současného stavu řešené problematiky, souhrn je velmi rozsáhlý, použité materiály 

jsou důsledně citovány. 
 

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. 
Komentáře: 

1) Každé měření je zatíženo nejistotou. V tabulkách mohly být kromě průměrných hodnot uvedeny i 

rozptyly hodnot.  V grafech mohly být bodově vyznačeny naměřené hodnoty nebo znázornění pomocí 

boxplot (krabicový graf). 

2) Některé parametry nebyly počítány ze všech vět. Aby bylo možné na práci v budoucnu navázat, mohlo 

být v příloze uvedeno, které věty a slova byly použity při analýzách spolu vypočtenými hodnotami 

parametrů. Pokud nastalo, že některé zvukové ukázky a výsledky byly vyřazeny následně s tím, že jejich 

hodnoty byly odlehlé, pak tyto skutečnosti měly být uvedeny u těchto vět s důvodem vyřazení. 

3) V práci jsou vhodně zařazeny obrázky demonstrující hodnocení spojení „vokál - znělá expozíva – vokál“ 

(Příloha A, str. 51 -57).  Hodnocení počátku okluze a doby trvání parametru VOT však není v práci zcela 

jednoznačné.  Jiný hodnotitel by mohl označit jinak a vedlo by to k odlišným výsledkům. 

4) V klinické praxi se parametry hlasu hodnotí z prodloužené fonace vokálů trvajících 2 – 3 sekundy.  V práci 

se používají vokály /a/ vyjmuty z řečového signálu, kdy vokál trvá pouze desítky period. Na změny hodnot 

parametrů jitter a shimmer může mír vliv i použitý materiál a metoda.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Práce splnila úkol demonstrovat samostatnou tvůrčí práci. Vedla k zajímavým a použitelným výsledkům. Na 

splnění cíle bylo vykonáno velké úsilí. Komentáře oponenta jsou uvedeny výše a mohou být diskutovány při 

obhajobě. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.5.2015     Podpis: 


