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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zpracování je dána nejen obecným zadáním, ale i zvoleným přístupem k řešení, například do jaké míry bude 
implementace objektivních a subjektivních testů využívat existujících knihoven, publikovaných částí kódu, SW balíků apod. 
 

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. 

Nejsem si jist, zda byla splněna věta „Vybranou objektivní metodu využijte pro vyhodnocení kvality zvuku v systémech 
digitálního rozhlasového vysílání“. Moje interpretace je, že by měla být hodnocena kvalita skutečného vysílání, možná jsem 
ale zadání špatně pochopil. 
 

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

 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Text je odborně na velmi dobré úrovni. Práce představuje paralelu k dříve publikovaným článkům (z nichž některé cituje), 
bohužel však nejsou současné výsledky a výsledky z literatury vůbec srovnány, což snižuje celkovou hodnotu práce a ztěžuje 
méně zasvěcenému čtenáři zasazení výsledků do celkového kontextu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je kvalitně vysázena (dle vizuálního posouzení systémem TeX), obsahuje minimum gramatických a formálních chyb. 

 

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 
zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje značné (na diplomovou práci až neobvyklé) množství zdrojů, což je pozitivní. Některé reference však nejsou 
zcela korektní: u online citací není uvedeno datum citace, někde chybí údaje o vydavateli či periodiku a zdroj tak může být 
obtížně dohledatelný. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
K textu mám kromě výše zmíněného ještě několik připomínek: 

- na str. 21 se píše, že frekvenční odezva referenčních sluchátek je udávána v difuzním poli, avšak sluchátka se 
obvykle kalibrují pomocí umělého ucha, jak to ostatně činí i tato práce, jak je to tedy správně? 

- v práci se vyskytuje pojem „vzorkovací rychlost“, který není příliš obvyklý a raději bych volil standardnější pojmy 
- v popisu zvukových vzorků se píše, že měly vzorkovací frekvenci 44100Hz – proč nebyla použita frekvence 48kHz, 

s níž dle popisu pracují digitální rádia častěji? 
- podstatnou částí práce je psychoakustický experiment, avšak skupina subjektů není příliš popsána, je uvedeno 

pouze věkové rozmezí 

 
 

 

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. 
 

Práce přináší řadu originálních výsledků, avšak tyto výsledky již nezasazuje do kontextu analogické literatury, přestože ji 
cituje. Možné otázky k obhajobě: 

- Byl u účastníků psychoakustického experimentu ověřován stav sluchu? Pokud ano, jak? Pokud ne, jak  to mohlo 
ovlivnit výsledky testů? 

- V porovnání se subjektivními testy dává metoda ViSQOL téměř konstantní ODG bez ohledu na SDG, má sklony k 
průměrnosti (vizuální dojem z obr. 6.5d). Jak tento výsledek koresponduje s nedávnou prací Sloan et al., IEEE 
Transactions on Broadcasting 63:4, 2017 [reference 60]? 

- Výsledky subj. i obj. testů ukazují značně nízkou vnímanou kvalitu u většiny testovaných kódování, čímž je možná 
dost otřesen jeden z motivů pro zavádění digitálního vysílání. Jak si tedy kvalita testovaných kódování stojí ve 
srovnání se subjektivní kvalitou zvuku u analogového FM vysílání? Nemohla být nízká kvalita způsobena 
použitými volně dostupnými kodéry? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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