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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách 
Jméno autora: Tereza Lukášová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Tomáš Lustyk 
Pracoviště oponenta práce: e4t, electronics for transportation 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce byla zadána ve vhodném rozsahu a úměrně ročníku studia. Téma věkové závislosti akustických charakteristik řeči je 
rozsáhlé, a tak bylo by možné téma rozšířit, pokud by studentka chtěla i nadále pokračovat ve zvoleném tématu např. i 
v diplomové práci. 

 

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. 

Prvním bodem zadání bylo provést rešerši literatury na téma věkové závislosti akustických parametrů a na základě rešerše 
vybrat vhodné parametry, které budou v práci použity. Kapitola, která by se zabývala stávajícím stavem problematiky 
daného tématu, v práci chybí. Jako doporučená literatura byly v zadání práce zvoleny tři články/práce, které jsou v textu 
citovány, ne však za účelem poskytnutí souhrnného přehled současného stavu (např. jaké parametry se v současnosti 
používají? Jakých dosahují výsledků? Jaké trendy v závislosti akustických parametrů na věku můžeme očekávat?). 
V následujících kapitolách jsou zvoleny akustické parametry, chybí však důvody, proč byly vybrány. 
 Další body zadání byly splněny. Akusticko-fonetické analýzy byly provedeny na databázi opakovaných slabik /pa/. Analýzy 
signálů byly provedeny v programu Matlab a Praat. Klasifikace též. Ale nelze říci, že by naplňovaly zadání úplně. Zejména 
pak experiment s klasifikací, kde pravděpodobným záměrem bylo použít parametry ke klasifikaci do jednotlivých věkových 
skupin a použití na celé databázi. Experiment byl proveden s nepříliš dobrými výsledky (v návaznosti na nenalezené 
závislosti mezi akustickými charakteristikami a věkem mluvčích), ale nedostatečně popsán. Poté bylo upuštěno od 
experimentů na celé skupině mluvčích a byla provedena klasifikace menší části databáze. Tento experiment ale 
pravděpodobně nenaplňuje očekávání, že bude klasifikace provedena pro všechny vhodné nahrávky/mluvčí. I přesto, že by 
byl výsledek špatný, by bylo vhodné ho více popsat. 

 

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

To, zda byly metody analýzy signálů a akustických parametrů, zvoleny vhodně, je těžší posoudit. V práci chybí, jaká měření 
se běžně používají na dané promluvy a jejich výsledky. Zvolené akustické metody nedosahují vysoké shody s věkem 
mluvčích a ani nenaznačují trend. A protože chybí srovnání s jinými měřeními a literaturou, mohl by čtenář nabýt dojmu, 
že není-li shoda velká, byly metody zvoleny nevhodně. 
Použité akustické parametry založené na základní frekvenci F0, jitter, shimmer, nebo  měření založená na formantových 
frekvencích a spektrální momenty se běžně používají pro analýzu promluv. Proto lze usuzovat, že byly zvoleny vhodně. Je 
tu však otázka, zda by jiná měření fungovala lépe. 
V práci je také zmíněno, že poskytnutá databáze byla nevyvážená. V databázi ale bylo velké množství nahrávek a bylo by 
tedy možné z některých skupin vyloučit nahrávky a tím databázi vyvážit. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
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Studenta ukázala dobré odborné znalosti, které lze využít pro řešení takovéto práce. Dobrým příkladem mohou být např. 
návrh detekce znělých a neznělých úseků nebo hledání základního hlasivkového tónu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po typografické stránce velmi hezká. Vhodně doplněna obrázky. Obsahuje pouze malé množství chyb. Práce by 
mohla být lépe členěna do kapitol (např. úvod, současný stav, databáze, akustické metody, výsledky akustických metod, 
klasifikace, závěr) než je zvolený formát (úvod, databáze, vlastnosti mluvené řeči, detekce znělých a neznělých, parametry 
v oblasti fonace, …) 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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 chybí již zmíněná rešerše současného stavu (viz výše). V zadání byly uvedeny tři základní prameny, z nich byly 
citovány v práci pouze dvě práce (ne však přímo v souvislosti se závislostí akustických parametrů na věku). Dále je v práci 
uvedeno 16 zdrojů (několik z nich anglicky psané). 
 Nevhodné se zdá použití citací, jako je: „Metody výpočtu F0 v této kapitole byly čerpány z [11]“ … kdy lze velmi těžko 
určit, co přesně se vztahuje k uvedené literatuře (co je citováno), co je převzato doslova, co je vlastní text. 

 

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. 
Práce se zabývá zajímavým a aktuálním tématem. Její výsledky by bylo možné aplikovat v současném výzkumu akustických 
vlastností řeči (referenční hodnoty zdravých mluvčích, srovnání s patologickými promluvami). Těžko ale rozhodnout, zda 
výsledky práce jsou použitelné. 

 
 
 

 

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. 
 

Práci je těžké posoudit. Některé její aspekty lze hodnotit kladně, je zde ale několik věcí, které se zdají být rozporuplné (viz 
podrobnější popis). Metody, které byly použity, se zdají být vhodné. Výsledky ale naznačují, že zde žádná věková závislost 
těchto parametrů není, nebo je velmi malá. Chybí srovnání s jinými v současnosti používanými metodami. Zároveň je práce 
na zajímavé a aktuální téma, výsledky by bylo možné použít v současném výzkumu, např. jako referenční hodnoty akustických 
parametrů pro věkové skupiny u zdravých mluvčích nebo při srovnání s patologickými promluvami. Těžko ale říci, zda 
dosažené výsledky budou použitelné. 
 
Otázky: 
 

1) Jaké byly předpoklady pro parametry pro parametry, např. formantové frekvence nebo základní 
hlasivkový tón? Klesají, stoupají nebo je závislost na věku složitější? Jaké jsou trendy těchto parametrů 
v současné literatuře? 

2) Byly ve výpočtech měření používány všechny slabiky /pa/ obsažené v nahrávkách nebo byly některé 
vyloučeny? 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2018     Podpis: 


