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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Marek Semanský 
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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. 
Náročnost původního zadání je průměrná, nicméně student si zadání rozšířil. 

 

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. 

Student nejen implementoval několik metod využívajících model sluchu pro detekci impulzních vad, ale nad rámec zadání 
porovnal dosažené výsledky i s komerčním SW. 
 

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. 
Pracoval dlouhodobě a samostatně, navázal na svoji bakalářskou práci, práce byla součástí řešení studentského grantu. 
Průběžně informoval o dílčích výsledcích a, i když měl základ práce hotový v předstihu, iniciativně hledal další modely a 
výsledky, se kterými by mohl systém srovnat. 

 

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. 
Teoretická část obsahuje některé terminologické nepřesnosti. V praktické části mi přijde popis testů poněkud nepřehledný, 
uvítal bych souhrnné srovnání všech výsledků v podobě tabulky/grafu (včetně ostatních používaných algoritmů) 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje drobné formální nedostatky, např.: některé výrazy v úvodním pojednání o mechanickém záznamu jsou spíše 
hovorové, ve vzorci (26) je index R velkým písmenem, v popisku malým, chybné odkazy na tabulky, často chybí mezera u %… 

 
 

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 celkem 29 zdrojů, včetně odborných článků k jednotlivým metodám. Student si potřebné zdroje opatřoval 
samostatně. 
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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. 
Výsledkem práce je analýza možností využití modelů slyšení pro detekci impulzních poruch v záznamu. Tato práce má 
publikační potenciál. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zadání práce bylo splněno nad rámec, student implementoval a ověřil celkem pět detekčních algoritmů 
využívajících nějaký model slyšení a výsledky vzájemně porovnal. Navíc přidal porovnání i s výsledky detekce 
prostřednictvím komerčního SW. Student nepochybně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, syntetizoval 
znalosti z různých oborů a vytvořil funkční systém. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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