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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Průměrně náročné zadání, které studentovi umožnilo aplikovat získané znalosti a procvičit si dobře jejich praktické využití.

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.
Zadání považuji za splněné v celém rozsahu.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Student postupuje logicky, když podle citlivosti lidského sluchu vybírá nejvýznamnější frekvenční pásmo k měření i v dalším
hodnocení.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Velmi dobré uplatnění získaných znalostí, využití dostupných informací i odborného vedení vedoucím práce.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je celkově uspořádána přehledně, v jejím textu jsem však bohužel zaznamenal řadu jazykových neobratností i určité
formální nedostatky, např.: nenašel jsem vysvětlivku poznámky 4, v seznamu zkratek nejsou uvedeny některé z použitých v
textu (např. MLS, GUI), dvojí nekomentovaný výklad zkratka RASTI v úvodním seznamu je matoucí, u převzatých obrázků
postrádám vysvětlení uvedených veličin a popisů a jejich převod do jazyka práce (češtiny) apod.

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.
Student použil relevantní zdroje, správně je citoval a odlišil od vlastní části 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.
Výsledky práce jsou jistě cenné pro další výzkum a vývoj metod a postupů pro hodnocení kvality ozvučení prostor.
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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.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 9.6.2016

Podpis:
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