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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Akustický model prostoru v software EASE 
Jméno autora: Jan König 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Oponent práce: Doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Vysoké učení technické v Brně, Ústav telekomunikací FEKT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné 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. 

Práce splňuje zadání bez výhrad. 
 

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

Měření výchozího stavu považuji za nedostatečné. Z textu práce vyplývá, že impulsová odezva byla měřena pouze na 
jednom místě zdroje zvuku a mikrofonu, nebyl zhodnocen odstup hluku pozadí od akustického tlaku vytvořeného zvolenou 
aproximací Diracova impulsu v jednotlivých třetino-oktávových pásmech, doba dozvuku nebyla zjištěna z vypočteného 
poklesu energie pomocí regresní přímky, v práci není ani tento pokles znázorněn, aby se dal vyhodnotit, zda výpočet 
nezkresluje hluk pozadí. Přesné měření doby dozvuku a případně dalších objektivních kritérií je výchozím krokem pro 
tvorbu modelu v EASE a ladění koeficientů pohltivosti modelu tak, aby výchozí simulace co nejvíce odpovídala skutečnosti. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Pro řešení akustiky prostorů jsou nutné zkušenosti z praxe, proto nelze rozporovat, zda jiný přístup by poskytl lepší 
výsledky. Student se akustickým úpravám věnoval dostatečně. Nicméně se pokouší využít EASE k účelům, ke kterým není 
určen, např. k hodnocení vlivu difúzních prvků nebo vlivu akustických úprav na dobu dozvuku v pásmech pod kritickým 
kmitočtem prostoru. Práce v podstatě vůbec nepojednává o metodě měření doby dozvuku z impulsové odezvy a její 
realizaci v Matlabu. Je uveden pouze kód, který není dostatečně okomentován. Není popsána metoda zjištění doby 
dozvuku z impulsové odezvy. Student mohl použít Filter Design Toolbox k návrhu zlomko-oktávových filtrů podle IEC 61260 
a výsledky by pak byly lépe porovnatelné s výstupem simulace EASE, který používá stejný typ filtrů. Podle přiloženého kódu 
není vidět, že by student použil k výpočtu doby dozvuku regresní přímku, jak požaduje norma. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránce práce lze vytknout skenované obrázky, např. 3.3 nebo 4.1 a také nedostatečné grafické znázornění 
postupu výpočtu doby dozvuku a výsledků simulací. Pro jasnější představu by bylo vhodné také uvést směrové 
charakteristiky zvolených zdrojů zvuku, buďto z EASE SpeakerLab nebo dokumentace výrobce. Seznam literatury není 
podle ČSN ISO 690.  
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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 využil dostatečný počet kvalitních zdrojů a v textu práce je správně cituje. Díky absenci popisu realizace kódu pro 
Matlab a vůbec použité metody není jasné autorství. 

 

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. 
 

 
 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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