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Název: Algoritmy pro odhad prahu percepce při audiometrickém vyšetření 
 
Popis zadání: Algoritmizace odhad prahu percepce při automatickém vyšetření sluchu tónovou 

audiometrií metodou GAP-Detection. Jedná se o stanovení prahu intenzity a délky 
trvání poklesu akustického podnětu. Práce navazuje na získané poznatky 
z diplomové práce, viz doporučená literatura [6]. 

 

Jednotlivé body zadání: 
 

1. Stručně popište principy prahové tónové audiometrie s důrazem na metody vyšetření citlivosti 
sluchu na pokles intenzity podnětu během stimulace definovaným tónem, dále jen metoda poklesu 
intenzity. Vypracujte přehledovou studii variant vyšetření metodou poklesu intenzity. 

2. Navrhněte vhodné algoritmy pro vyšetření prahu percepce tónovou audiometrií a metodou poklesu 
intenzity podnětu. V obou případech bude algoritmus obsahovat fázi vyhledání a fázi ověření 
odhadu prahu percepce. 

3. Realizujte systém vyšetření, který bude zahrnovat programové vybavení pro automatické nalezení 
odhadu prahu percepce sluchu tónovou audiometrií pro frekvenci 1000 Hz a nalezení odhadu 
prahu percepce metodou poklesu intenzity podnětu. 

4. Navrhněte a realizujte jednoduchou databázi pro archivaci záznamů vyšetření. 
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