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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Použití digitálních MEMS mikrofonů v systémech pro bezdrátové monitorování hluku 

Jméno autora: Bc. Petr Fabián 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Petr Honzík Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Dopravní fakulta ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání je na úrovni obvyklé pro diplomovou práci. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Většina bodů zadání je splněna na úrovni odpovídající diplomové práci, poslední bod zadání (hledání možností vlastní 
hardwarové implementace) je z důvodu nedostatku času pouze naznačen v závěru. Tento nedostatek nepovažuji za závažný, 
zásadní body zadání (implementace software a experimentální ověření na Arduino MKRzero) byly splněny. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Student během řešení chodil na dohodnuté konzultace a měření, nicméně této aktivitě mnohdy chyběla efektivita. Přinášel 
vlastní podněty, někdy i velmi cenné, některé však spíše odváděly pozornost od hlavních cílů. Evidentně o problematice 
přemýšlel, někdy však tomuto přemýšlení chyběla koncentrace. Samostatnost studenta nebyla zpočátku vysoká, postupně 
se zlepšovala. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odborná úroveň odpovídá diplomové práci, jsou využity znalosti z oblasti zpracování signálu, programování a akustických 
měření. Navrhovaná řešení cílí těsně na hranici splnění zadání, jsou v zásadě funkční, nicméně mohla být více rozvinuta. 
Mohly být například zkoumány možnosti výpočtu v reálném čase bez ukládání bloků dat do paměti, frekvenční 
charakteristika mikrofonu mohla být přeměřena i jinou metodou než MLS, kde byly konstatovány významné limity metody. 
Zde se výrazně projevil nedostatek času. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je v souladu s požadavky na diplomovou práci. Na straně 14 je nefunkční odkaz na tabulku, což je 
však chyba z kategorie překlepů, jejichž počet je jinak nízký. V teoretické části lze nalézt pasáže, které patrně nejsou 
nezbytné, naopak například měření pomocí MLS by zasloužilo hlubší rozbor. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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 
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zvyklostmi a normami. 
Jsou citovány relevantní zdroje v souladu s normami. Převzaté prvky jsou řádně ozdrojovány, citační etika nebyla porušena. 
Počet referencí je poměrně vysoký, některé z nich nepovažuji za nezbytné (například odkazy na některé studentské práce), 
užší výběr by v tomto případě prospěl přehlednosti. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Student prokázal schopnost použití znalostí z oblasti zpracování signálu, programování a akustických měření. 
Navrhovaná řešení jsou funkční, podstatná část zadání byla splněna, vlastní hardwarové řešení nebylo navrženo 
z důvodu nedostatku času. Student předvedl snahu a určitou míru iniciativy, výsledky mohly být i vzhledem k této 
snaze rozsáhlejší. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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