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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metody klíčování a virtuální studio 
Jméno autora: Viktoriia Lysenko 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Jan Bednář 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem zadáním práce na téma Metody klíčování a virtuální studio byl popis základních principů používaných v AV výrobě 
s využitím klíčování a pro tvorbu virtuálního studia. S využitím těchto znalostí pak studentka měla navrhnout zadání úloh 
pro předmět Studiová technika včetně návodů na zpracování a vzorového řešení. Jedná se o průměrně náročné zadání.  

 

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. 

Studentka podala přehled principů pro klíčování včetně základního historického základu. Studentka navrhla 3 zadání úloh 
pro předmět Studiová technika, vypracovala návody pro jejich řešení včetně teoretické části zadání a také vypracovala 
vzorové řešení jednotlivých úloh. Po drobných (především jazykových korekcích) budou tyto návody využity ve výuce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka průběžně konzultovala svoji práci, seznamovala se s dostupnou AV technikou a technologii v multimediálním 
studiu kat. radioelektroniky a zkoušela a připravovala jednotlivé úlohy.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V průběhu práce se studentka naučila množství nových odborných znalostí, které v práci využila. Odborná úroveň textu 
bohužel v některých částech poněkud zaniká.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Studentka není rodilá mluvčí, ačkoliv práce sice obsahuje různou ne-zcela vhodnou větnou stavbu a občas mění styl 
vyjadřování (část jsou ale citace), práce je čitelná a výsledné úlohy po korektuře budou použitelné jako zadaní pro výuku.  

 

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. 

Studentka používá většinou zdroje, cituje v průběhu textu převzaté části. Zdroje jsou citované, bibliografické citace 
bohužel nedodržují citační normu. 
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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 zručnost i apod. 
Hlavním cílem práce bylo seznámení studentky s technikami klíčování a virtuálního studia a příprava zadání úloh, které se 
této problematice budou věnovat. Věřím, že po menší úpravě zadání budou tato vhodným materiálem pro cvičení 
předmětu Základy studiové techniky. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka podává základní informace k metodám klíčování, včetně základních historických reálií, věnuje se popisu 
současných metod a jejich vlastnostem a překážkám. V práci navrhuje zadání úloh včetně jejich řešení. Výsledné 
hodnocení je však nejvíce ovlivněno jazykovou stránkou a občas nevhodným odborným podáním textu. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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