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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Měření parametrů analogového záznamu 
Jméno autora: Vladislav Kritskii 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. František Rund, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky FEL ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o standardní zadání bakalářské práce. Jeho náročnost záleží na počtu měřených parametrů a míře automatizace 
měření. 
 

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. 

Zadání práce podle mého názoru nebylo zcela splněno. Z prezentovaných výsledků nejsem přesvědčen o tom, že se student 
seznámil s základními vlastnostmi analogového záznamu zvuku, ani, že implementovaný program je schopen základní 
parametry záznamu zvuku měřit. Měření kmitočtové charakteristiky, které je v zadání zmíněno na prvním místě, není v práci 
vůbec popsáno, ani nejsou uvedeny výsledky pro ukázky měřicích médií, které měl student k dispozici. Z výsledků není ani 
zřejmé, zda je realizovaný program funkční, protože pro stejné parametry dosažené různými metodami student dochází 
k často velmi odlišným výsledkům, které v některých případech ani neodpovídají předpokládaným vlastnostem daného 
analogového záznamu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Práce byla studentovi zadána v únoru 2015, student dvakrát odevzdání práce odložil. Nicméně delší čas věnovaný řešení 
práce se bohužel neprojevil na četnosti konzultací, student se mnou většinou komunikoval jen v těsné blízkosti odevzdání 
práce a po odkladu práce se opět na půl roku odmlčel. Poslední týden před finálním odevzdáním práce se mnou 
komunikoval velice intenzivně, bohužel pro zásadní změny práce, které by byly nutné, již nebyl dostatek času. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce pokládám za velmi nízkou. Často, patrně vlivem nedostatečné znalosti českého jazyka, student 
zachází velmi nepřesně s odbornými pojmy, zdá se, že některé pojmy pochopil nesprávně, některé formulace jsou 
nesmyslné, nebo úplně nesprávné (např. v úvodu píše, že THD souvisí se šumem signálu, zaměňuje spektrum signálu a 
kmitočtovou charakteristiku záznamu, odstup signálu od kvantizačního šumu nezávisí jen na úrovni signálu, ale také na 
kvantizační hloubce, evidentně nesprávně pochopil definice některých parametrů, i jejich účel – např. u THD+N, if není 
cyklus, ale podmínka atd.). 
V teoretické části se věnuje vysvětlování partií, které se zadáním práce přímo nesouvisí (definice pojmu signál, tepelný, 
výstřelový šum, …), ale např. jednotlivé typy analogového záznamu zvuku jsou zmíněny jen velmi stručně, navíc informace o 
jednotlivých typech záznamu nejsou vyrovnané, u mechanického záznamu je zmíněna konkrétní číselná hodnota SNR, u 
optického záznamu je jen zmínka o zkreslení (ale není zmíněno, zda se jedná o hustotní nebo plochový záznam), u 
magnetického záznamu je zmíněn šum, ale bez uvedených konkrétních hodnot pro jednotlivé konfigurace záznamu. Dále 
postrádám alespoň zmínku o měřicích médiích (měřicí pásky, desky, kalibrační filmy), jednotlivých záznamech na nich 
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obsažených a jejich použití – bez těchto informací je obtížné navrhovat měřicí metodu pro měření vlastností těchto 
záznamů. Celou teoretickou část by bylo vhodné více vztáhnout k problematice analogového záznamu zvuku, zmínit i další 
parametry (např. útlum přeslechů u vícekanálových záznamů) a uvést typické hodnoty všech popisovaných parametrů.  
Praktická část je nevhodně strukturovaná a tudíž nepřehledná. Postrádám část, kde student navrhne řešení pro zjišťování 
jednotlivých parametrů, namísto toho rovnou popisuje implementaci těchto parametrů, aniž by dostatečně vysvětlil, jaké 
parametry chce implementovat a odvodil, že zvolený způsob implementace odpovídá jejich definici. Podle mého názoru jsou 
některé parametry implementovány chybně, např. zmiňuje hledání „harmonických“, nicméně je hledá jako jakékoli špičky ve 
spektru, aniž by kontroloval, že se jedná skutečně o násobky základního kmitočtu. U výpočtu parametru THD+N je postup 
popsán tak, jako kdyby se měl sestavovat vrubový filtr pro každou harmonickou (nikoli jen pro základní). U výpočtu SNR není 
nijak dokázáno, proč by měla být úroveň šumu střední hodnotou absolutní hodnoty spektra. U výpočtu SNR v časové oblasti 
není zřejmé, co je myšleno „nízkofrekvenčním filtrem“ a jaký je jeho účel. Popis tvorby uživatelského rozhraní je zbytečně 
podrobný. Naopak popis měření, které má dokázat použitelnost implementovaného řešení je téměř nedostatečný. Použité 
vzorky nejsou vůbec popsány, není uveden jejich účel ani podrobnější informace o jejich původu a z každé je vybrán jen úsek 
o jednom kmitočtu, bez zdůvodnění tohoto výběru a bez uvedení dalších informací, např. úrovně záznamu. 
Při porovnání hodnot získaných implementovaným programem a jiným programem student dochází k závěru, že si hodnoty 
v podstatě odpovídají, i když je na první pohled zřejmé, že se zásadně odlišují a některé hodnoty, např. SNR spočítané ze 
spektra, dosahuje hodnot nereálných u zkoumaných typů záznamu. Student některé rozdíly zdůvodňuje tím, že jich bylo 
dosaženo různými metodami – nicméně metody by měly být vzájemně ekvivalentní a dosahovat srovnatelných výsledků. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykovou úroveň práce pokládám za nedostatečnou. Práce působí jako špatný strojový překlad. Text je místy 
nesrozumitelný, velmi obtížně se čte a nesrozumitelnost ještě zhoršuje použitá grafická úprava, ukázky kódu a obrázků 
z programu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Práce pracuje většinou s ruskojazyčnými internetovými prameny, jejichž kvalitu je obtížné posoudit. Některých nepřesností 
v práci by se mohl student vyvarovat, kdyby použil literaturu doporučenou v zadání. 
 

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. 
Student mi předvedl implementovaný software v činnosti a na rozdíl od něj jej nepokládám ani za univerzální, ani intuitivní. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student implementoval software pro měření parametrů digitalizovaných nahrávek, nicméně jeho funkčnost není 
v práci přesvědčivě dokázána. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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