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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student se má seznámit se základními vlastnostmi analogového záznamu a jejich definicemi. Má připravit 
metodiku pro získání těchto parametrů z digitalizované podoby různých analogových měřicích médií. Tuto 
metodiku má implementovat v prostředí MATLAB a porovnat výsledky s výsledky získanými jinou metodikou. 

 

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. 

Student se seznámil se základními vlastnostmi analogového záznamu a s jejich definicemi, navrhl metodiku jejich měření a 
vytvořil jednoduchý program s grafickým rozhraním v prostředí MATLAB. Výsledný program bohužel díky nepochopení 
základních zkoumaných parametrů signálu nesplňuje požadavky práce. Více připomínek je uvedeno v dalších částech. 
 

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

Některé části výsledného programu jsou použity správně, bohužel vlivem nízké odborné úrovně obsahuje program množství 
faktických chyb. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student bohužel zcela špatně pochopil a špatně použil vztahy a metody pro výpočet základních parametrů signálu. 
Především se jedná o aplikaci výpočtu THD+N, kdy je špatně použita jak filtrace, tak jsou špatně aplikovány i výpočty 
výsledné hodnoty.  Dále je zcela špatně výpočet SNR ve spektru, kdy student chce počítat šum v signálu jako střední hodnotu 
spektra signálu. Bohužel se jedná o výpočty základních parametrů, jejichž pochopení mělo být cílem této práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na celé práci je znát, že autor není rodilý mluvčí, ale také se zdá, že tuto práci pravděpodobně nikdy žádný rodilý mluvčí 
nečetl. Pravděpodobně nedocházelo ke konzultacím práce s vedoucím práce. Práce je bohužel hůře srozumitelná. Student 
dále většinu jím uváděných matematických vztahů vkládá jako obrázky, stejně tak části textu obsahující horní či dolní indexy, 
text je tak znatelně „rozmazán“.  

 

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. 
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Většina zdrojů je nejspíše zvolena správně a je použita i vhodná citační norma. Bohužel v seznamu literatury jsou uvedeny 
zdroje, které nejsou citovány nikde v textu práce. 
 

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. 
Na práci je patrno, že student buď vůbec, nebo jen minimálně konzultoval danou problematiku s vedoucím práce, což vedlo 
ke špatným výsledkům. Dále mě u práce mrzí, že u elektronických příloh na portále KOS nejsou k dispozici jednotlivé 
testované zvukové záznamy, jejich detailnější popis v práci by byl také vhodný. 

  
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Cílem práce bylo studium základních parametrů zvukových nahrávek, navržení metod pro jejich změření 
z digitalizovaných analogových měřicích médií. Práce obsahuje základní popis těchto parametrů. Metody určení 
těchto parametrů a realizace většiny výpočtů jsou zcela mylně pochopeny. Student v závěru hodnotí metody jako 
vhodné pro další použití i když např. u výpočtů SNR pro mechanický záznam získává hodnoty výrazně vyšší, než 
sám uvádí v začátku práce. Stejně tak výsledky výpočtu SNR dvěma jeho metodami jsou řádově vzájemně odlišné.  
Podle mého názoru student danou problematiku vůbec nepochopil. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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