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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o integrálních transformacích používaných v analýze signálu, konkrétně o Fourierově
transformaci (FT), krátkodobé Fourierově transformaci (STFT) a spojité a diskrétní waveletové
transformaci (CWT, DWT). Autor diskutuje základní vlastnosti těchto transformací a komentuje,
jaké nedostatky FT a STFT vedly k zavedení WT. Na konci práce je předveden algoritmus výpočtu
koeficientů DWT a naznačeny možnosti využití v praxi.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Zadané téma hodnotím jako zajímavé a náročností přiměřené třetímu ročníku ba-
kalářského studia. Zadání práce (cituji ze SIS: “Cílem práce je srozumitelně popsat diskrétní
vlnkovou transformaci a na vhodných příkladech podrobně ilustrovat její použití.”) nebylo na-
plněno. Popis DWT není dostatečně srozumitelný a různé poznatky se vrství na sebe často bez
vysvětlení návaznosti, kontextu a motivace. To nutí k otázce, zda autor práce tématu skutečně
porozuměl.

Vlastní příspěvek. Vlastní příspěvek autora není v práci jasně specifikován, dohaduji se, že vlast-
ním přínosem je zejména podrobná ukázka waveletové dekompozice na stránkách 20 až 23.

Ukázka dekompozice jednorozměrného případu je přehledná a srozumitelná, obsahuje však
chyby (ve výpočtu T1,3, S2,0 a T2,0, dále však autor počítá se správnými hodnotami). Ukázka
dvourozměrného případu je pak nepřehledná a nesrozumitelná. Mnohem lepší službu by odvedla
ukázka waveletové transformace nějakého obrázku, kde by se srozumitelně ukázaly aproximace
na různých škálách a naopak oddělené detaily.

Dále má být přínosem zřejmě ukázka možné aplikace v sekcích 3.3 a 3.4, bez potřebných po-
drobností však tato pasáž ztrácí přidanou hodnotu.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je střední – práce obsahuje rigorózně zformu-
lovaný matematický text, nevyhne se ovšem problémům. Autor například většinou neuvádí
definiční obor funkcí (na mnoha místech), uvádí nesprávnou integrační proměnnou (např. v po-
slední rovnici na s.4 nebo ve vzorci pro inverzní vlnkovou transformaci na s.10) nebo ji úplně
zapomíná uvést (např. poslední vzorec na s.6), dále používá tři různé symboly pro množinu
reálných čísel (na s.5, 9 a 14) a podobně.

Práce se zdroji. Použité zdroje nejsou citovány dostatečně podrobně. Na mnoha místech práce
není jasné, odkud autor čerpá, například téměř v celé kapitole 2. Platí zde odkaz [2] uvedený
v úvodu práce? Text však naštěstí nebudí dojem, že autor textu je i autorem předkládaných
výsledků.

Seznam použité literatury obsahuje tři zásadní problémy: u zdroje [1] není jasné, zda jde
o skripta, studentskou kvalifikační práci či jiný typ textu a jak se k němu může čtenář do-
stat; u zdroje [3] je odkaz na webový dokument nedostatečný; u zdroje [6] vůbec není znát, že
jde o článek v časopise, chybí údaje o ročníku, čísle a stránkovém rozsahu: 11(7), 674–693.

Dále, na konci textu na s.8 je uvedený dílčí odkaz “zčásti převzato z wikipedie”. Z které kon-
krétní stránky? Proč není odkaz uveden v seznamu použitých zdrojů?



Formální úprava. Formální stránka práce je na poměrně dobré úrovni. Jazyková úroveň je spíše
nižší s množstvím překlepů a drobných jazykových chyb. V některých místech autor nad míru
mísí českou a anglickou terminologii, zejména na s.13.

Připomínky a otázky

Na tomto místě uvádím další připomínky. Rozsah posudku mi nedovoluje jít do detailu, jde tedy
o výběr těch závažnějších problémů.

V části 1.2 autor zamlčuje nutnost volit šířku použitého okna, zmíní se až jakoby mimochodem
v polovině strany 7. S tím souvisí i nejasnost bodu 5 postupu výpočtu na s.6: o kolik posouváme
okno doprava? O šířku okna nebo o jinou hodnotu?

V prvním odstavci na s.7 autor skutečně tvrdí, že FT závisí na frekvenci a amplitudě?

První vzorec na s.10 není vhodné popisovat jako střední hodnotu, to vede ke zmatení čtenáře.

V první půli s.15 není jasné, co patří do definice multirozkladu a co je důsledek této definice. Podobně
pro škálovou funkci dále na téže straně.

Dilatační rovnice (2.12) plyne z předchozího výkladu nebo takovou vlastnost škálové funkce vyžadu-
jeme? Z textu to není zřejmé.

Na s.19 autor uvádí příklad dekompozice pomocí Haarova waveletu. Do této chvíle pracoval s DWT
pro spojité signály, nyní však bez komentáře přejde k diskrétnímu signálu. To je zásadní krok, který
si zaslouží alespoň krátký komentář.

Na s.21 je žádoucí vzorcům (3.12)–(3.14) dodat nějakou interpretaci či vysvětlení, takto je jejich
význam zcela zamlžen.

V posledním odstavci na s.26 autor uvádí, že příklad je založen na reálných datech. Co je to za data,
jak a kým byla pořízena atd.? Tyto podstatné informace chybí.

V příloze k práci jsou dva soubory ve formátu mp3, avšak žádný zdrojový kód pro jejich zpracování.
V textu práce navíc zcela chybí komentář, co jsou tyto soubory zač a jak souvisí s předloženou prací.
Můžu se jen dohadovat, zda souvisí s ukázkou v části 3.4?

Dotazy, které mohou zaznít u obhajoby, jsou následující:

1. Co přesně autor vykresluje na obrázku 1.1(b), 1.2(b) atd.? Hodnoty Fourierovy transformace
signálu, její amplitudu, fázi či něco jiného?

2. Definice CWT na s.10 naznačuje, že mateřské vlnky a tedy i hodnoty CWT mohou mít kom-
plexní hodnoty. Je tomu skutečně tak a případně v jakých situacích je to užitečné?

3. Platí interpretace, že systém {ψr,s} tvoří bázi, do které rozkládáme signál?

4. Jakou roli v předkládané teorii hraje multirozklad? Existuje vůbec? Jeden nebo mnoho? Jak
vypadají prostory Vi?

5. V prvním odstavci části 3.3 autor uvádí, že by měla jít DWT použít k odhadu trendu v datech
a tedy k predikci chování ceny v budoucnu. Jak by to šlo udělat?

Závěr

Výše uvedené body mne vedou k názoru, že předložená práce je nevyhovující. Nedoporučuji ji uznat
jako bakalářskou práci.

RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D., KPMS MFF UK, 22. 12. 2015
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