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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných promluvách 
Jméno autora: Tereza Lukášová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Teorie obvodů 
Vedoucí práce: Roman Čmejla 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra teorie obvodů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tereza Lukášová komunikovala s vedoucím práce naposledy v den sepsání zadání (20. září 2017).  
Tato skutečnost se silně podepsala na obsahu a na zpracování celé bakalářské práce. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Ke splnění zadání mám velké výhrady, neboť vhodné akustické parametry nebyly vybrány na základě rešerše 
literatury pojednávající o věkové závislosti explozív a samohlásek a realizace vhodného jednoduchého 
experimentu klasifikace věku je velmi diskutabilní. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Zvolte položku. 
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. 
Naprostou samostatnost studentky při zpracování a sepsání práce nelze v tomto případě hodnotit kladně. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Výsledky analýz byly získané na základě nevyvážené databáze. Jednotlivým kapitolám chybí jednoznačné závěry a 
porovnání s literaturou. V práci je stanovena hypotéza (věková závislost průběhu základní frekvence), která se 
neshoduje s publikacemi.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Pozitivem předložené práce je grafické zpracování (až na překlep v nadpisu 5. kapitoly). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Studentka nevyužila dostupné literatury.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
- Nebyl analyzován vliv věkové závislosti jednotlivých segmentů  

(exploze, okluze, tranzientu exploze-vokál, vokálu). 
- Nebyl analyzován vliv opakování slabik. 
- Mohlo být provedeno porovnání analýzy vokálů s LTAS (Long Time Average Spectrum). 
- Analýzy byly provedeny na věkově nevyvážené databázi (přitom existuje celkem 400 promluv). 
- Chybí jednoznačné závěry a popisy věkově závislých parametrů (např. lineární trendy). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Celkové hodnocení ovlivňuje skutečnost, že ve veřejně dostupné práci „Věková závislost akustických charakteristik 
řeči v opakovaných slabikách“ nenalezne případný čtenář na dané téma prakticky vůbec nic zajímavého a 
užitečného. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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