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Pracoviště oponenta práce: ASICentrum s.r.o., Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomovou práci považuji za náročnější z toho důvodu, že autor musel navržený algoritmus potlačování zpětné akustické 
vazby simulovat na PC, implementovat na signálovém procesoru  a v neposlední řadě i ověřit jeho funkčnost s reálnou 
akustickou soustavou.  

 

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. 

Diplomant splnil všechny body zadání práce. 
 

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

V teoretické části práce autor porovnal možnosti potlačení akustické zpětné vazby a pro další část práce zvolil algoritmus 
"Auto-Notching". Tento algoritmus podrobně popsal a navrhnul prostředí pro jeho simulaci v programu MATLAB, ve kterém 
provedl základní testování a zvolení vhodných parametrů algoritmu. V další části práce autor tento algoritmus 
implementoval na signálovém procesoru pro účely ověření algoritmu v reálném čase s akustickou soustavou a zároveň pro 
upřesnění některých parametrů. Závěrem práce se diplomant zabýval testováním implementovaného algoritmu a analýzou 
jeho chování. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant projevil schopnost využít získané znalosti studiem i z odborné literatury a samostatně navrhnout algoritmus 
potlačení akustické zpětné vazby v programu MATLAB, včetně jeho implementace na signálovém procesoru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je logicky členěna do dílčích kapitol, nicméně v práci bych uvítal popis přiložených skriptů pro simulaci v 
programu MATLAB a dále pak více výstupů ze závěrečné části práce, která se zabývá analýzou dosažených výsledků (např. 
ukázky signálů simulace na Obr. 14 pro různé prostředí a zvuky nebo spektrogramy výstupního signálu z[n] z Obr. 17). Tyto 
výstupy by mohly být umístěny v příloze za vlastní prací nebo na přiloženém CD.   
 
V rovnicích (9) a (10) chybí v textu popis použitých indexů a proměnných. Zápis výpočtu kvocientu qi (9) algoritmem 
neodpovídá vztahu (14) uvedeném v kapitole 2.4.2. 

 

Ve schématu na Obr. 6 chybí popis datové cesty bloku „Feedback detection“. Tento blok je sice popsán v textu, ale popis 
není příliš zřejmý (viz použití označení "tenká, středné tlustá, málo tlustá a nejtlustší šipka" na straně 24 a 25).  
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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. 
Citace jsou použity správně. 
 

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. 
V práci velice oceňuji popsání vlivu nastavení algoritmu a jeho jednotlivých parametrů na chování algoritmu a jeho vlivu na 
výslednou reprodukci akustického signálu.  

 
 
 

 

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. 
 

Zvolené téma a jeho vypracování je komplexní a zasahuje do několika oblastí jako je číslicové zpracování signálů, 

práce se signálovým procesorem a jeho periferiemi umožňující grafický výstup a komunikaci, sestavení akustické 
soustavy pro reálné testování algoritmu a v neposlední řadě i přizpůsobení android aplikace pro kontrolování 
algoritmu v reálném čase. Všechny tyto části práce diplomant úspěšně realizoval a výsledkem je funkční  zařízení 
pracující v reálném čase. 

  

K práci mám tyto doplňující otázky: 

Jaký typ váhovacího okna byl použit pro segmentaci signálu na vstupu bloku "Feedback Detection" a proč? 

Neuvažoval jste o implementaci algoritmu na programovatelném hradlovém poli FPGA? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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