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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zpracování zvuku pro sférická videa – sada výukových úloh 
Jméno autora: Martin Novotný 
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 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo nastudovat problematiku a připravit laboratorní úlohy – což náročností odpovídá úrovni bakalářské práce.  

 

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 bylo splněno, bylo vypracováno celkem 5 laboratorních úloh, včetně podrobných návodů a dokumentace. Úlohy 
nejen demonstrují kompletní postup zpracování zvuku pro sférická videa, jak bylo požadováno zadáním, ale jsou zaměřeny 
na pochopení celé problematiky, prostřednictví např. na beamforming nebo zpracování signálu v prostředí Matlab. 
V tomto směru práce překračuje rámec zadání. 

 

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. 
Student na práci pracoval už v předchozím projektu, byl aktivní, práci průběžně konzultoval a jednoznačně prokázal 
schopnost samostatné tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student při řešení práce optimálně využil znalostí získaných studiem literatury i předchozí studiem. Práce má odpovídající 
odbornou úroveň, nedostatky jsou jen formálního rázu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce celkově formálně i typograficky na vysoké úrovni. Drobné nedostatky lze nalézt v jazykové stránce (občas 
komplikované formulace, občas hovorové výrazy – handka, schválně), některé obrázky (1.2 a 3.1) nejsou příliš čitelné a ve 
vztahu (1.3) je n místo l. 

 

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 v práci cituje celkem 45 zdrojů, většinu z nich si samostatně vyhledal. Vše řádně a přehledně cituje, formátování 
seznamu je v souladu s příslušnými normami. 
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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 zručnosti apod. 
Student musel prostudovat nejen příslušnou teorii, ale seznámit se s ovládáním široké řady přístrojů a programového 
vybavení, často s ne úplně dostatečnou dokumentací. Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout zpracování návodů na jednotlivé 
úlohy, které jsou velmi propracované, a to jak se týká instrukcí pro studenty, tak i připravených podkladů. Dále bych chtěl 
ocenit invenci při přípravě úloh, že se neomezuje na prostý popis postupu od snímání po reprodukci, ale vkládá dílčí úlohy 
umožňující hlubší proniknutí do problematiky. Vzhledem k tomu, že na práci pracoval dlouhodobě, bylo možné některé 
jeho výsledky už využít ve výuce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předloženou práci pokládám za velmi kvalitní, jak po odborné, tak po formální stránce. Připravené úlohy jdou nad 
rámec zadání, umožnují hlubší proniknutí do problematiky a jsou velmi dobře dokumentované, což usnadňuje 
jejich nasazení do výuky. Student prokázal vysokou schopnost samostatné tvůrčí práce. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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