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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 
Oponent práce: doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obtížnost zadání považuji za průměrnou, z hlediska časového se jedná o zadání náročnější. 

 

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 zcela splněno. 
 

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

Zvolený postup řešení je s ohledem na dostupné technické vybavení zcela správný. 

 

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. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá, schází ale návaznost realizovaných funkcí pro Matlab s teoretickou částí práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální a jazykové úrovni práce nemám připomínky, rozsah práce je dostatečný. 

 

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. 
Práce obsahuje řadu odkazů na internetové zdroje, ale vzhledem k praktickému zaměření práce to lze ospravedlnit. 
Převzaté prvky jsou řádně citovány a bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. 

 

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. 
Vzhledem ke specifickému tématu práce není možné realizované výukové úlohy prověřit jinde než na pracovišti, pro které 
jsou určeny. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Teoretická část práce zbytečně nezabíhá do detailů fyzikálních a matematických principů ambisonie, pouze popisuje 
relevantní závěry, což je podle mého názoru správné. Schází ovšem jakákoliv vazba mezi realizovanými funkcemi 
pro Matlab a teoretickou částí. Student sice uvádí, že komentáře v kódu jsou dostatečné a není potřeba kód dále 
nijak komentovat, ale popis kódu, ať přímo v textu práce nebo v komentářích ve zdrojových souborech, by se měl 
odkazovat na rovnice v teoretickém úvodu. I přes uvedenou výtku hodnotím předloženou závěrečnou práci 
klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Jaká jsou omezení ambisonie týkající se polohy panorámovaného zvukového objektu (ve vaší práci jej označujete 
jako neambisonický zdroj) a poloh reproduktorů, kterými je zvukové pole dekódováno? 
 
Jaké jsou další DAW, se kterými by bylo možné vámi navržené výukové úlohy realizovat, případně s jakými 
změnami? 
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