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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání považuji za splněné. Práce se zabývá teoretickým a praktickým návrhem systému
pro  generování  přechodů  k  propojení  dvou  hudebních  skladeb.  K  tomu  uchazeč
nastudoval  rozsáhlé  materiály  z  hudební  teorie  a  stejně  tak z  informatických oblastí
zaměřených  na  zpracování  řetězců.  K  vytvoření  generátoru  hudebních  přechodů  tedy
uchazeč využívá symbolických metod vycházejících z analýzy sekvencí tónů a udržování
různých omezení  v rámci  sekvencí  tónů  postavených na Markovských řetězcích. Využití
Markovských  řetězců  považuji  za  vhodné  designové  rozhodnutí,  ačkoli  jej  zadání
explicitně nezmiňuje.

2. Písemná část práce 85 /100 (B)

Písemná část práce je na vysoké úrovni. Zejména rešerše v oblasti hudební teorie může
sloužit  jako  dobrý  úvod do  problematiky.  Práce  je  doprovázena  řadou  obrázků,  které
usnadňují pochopení problematiky. Jako určitý nedostatek hodnotím nevyváženost mezi
rešeršní  částí  a  částí  věnující  se  experimentům,  zatímco  rešerše  je  rozsáhlá,
experimenty jsou spíše stručné. Rozšíření experimentů, které využívalo testovacích osob
o  další  osoby  a  testy,  by  práci  mohlo  pomoci.  Shromážděná  data  zatím  neumožňují
statistické zpracování kvůli svému malému objemu.

3. Nepísemná část, přílohy 95 /100 (A)

Implementovaný software je funkční a umožnil provedení experimentů. Programátorská
část práce tedy splňuje svůj účel.



4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 85 /100 (B)

Práce má relativně  velký potenciál pro další rozvoj zejména díky tomu, že automatické
zpracování hudby je populární téma. Po rozšíření experimentální části by práce mohla být
publikovatelná.

5. Aktivita studenta

[1] výborná aktivita
▶ [2] velmi dobrá aktivita

[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Student  byl  aktivní,  což  ostatně  dokládá  i  celkový  rozsah  práce,  kterého  by  nešlo
dosáhnout bez významné aktivity.

6. Samostatnost studenta

[1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost

▶ [3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Spolupráce se studentem vyžadovala určité korekce ze strany vedoucího, konzultace ale
probíhaly  v  nepravidelných  intervalech,  někdy  velmi  intenzivně,  jindy  vůbec.  Tato
nepravidelnost mohla mít vliv na nevyváženost práce v otázce experimentů.

Celkové hodnocení 85 /100 (B)

Předloženou  práci  doporučuji  k  obhajobě  jako  bakalářskou.  Zatím  navrhuji  hodnocení
„velmi  dobře“  (B),  ve  kterém  se  odráží  určitá  nevyváženost  mezi  rešerší  a  vlastními
experimenty. Vidím i potenciál pro lepší hodnocení, o výsledné známce nechť rozhodne
obhajoba.



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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