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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce na daném tématu zahrnovala studium metod strojového učení a náročné experimenty. Bakalářská práce

se věnuje popisu zpracování signálu resp. zpracování nízkoúrovňových atributů zvukové stopy, popisu různých
klasifikačních metod, implementace programu pro klasifikaci hudebních souborů. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. Student věnoval velké úsilí výběru klasifikačních metod a prováděl

experimenty na rozsáhlých sadách.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva mírně přesahuje obvyklé rozmezí (90-100 normostran).
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Většina rozsahu je věnována popisu zpracování signálu, klasifikačních metod a reportu výsledku experimentů

nad hudebními soubory. I když jsou všechny metody související s klasifikací hudebních souborů celkem stručně
a srozumitelně popsány, s ohledem na rozsah celé technické zprávy je na škodu věnovat takové úsilí i metodám,
které nakonec student v implementaci nepoužil. Technická zpráva je dostatečně rozsáhlá, takže ani není třeba
se jiným metodám věnovat. Ve zprávě naopak zcela chybí podrobný popis návrhu a implementace
programového vybavení. Toto je však částečně vyváženo podrobnou dokumentací přímo ve zdrojových kódech.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po typografické a jazykové stránce je technická zpráva velmi pěkná. Mám jen malou výtku k citaci, kde při

popisu současných metod se na konci téměř každého odstavce odkazuje na literaturu, ovšem není zřejmé, co se
danou referencí myslí.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student čerpal z 29 různých zdrojů, přičemž téměř všechny jsou odborné a aktuální publikace.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je program pro klasifikaci hudebních souborů. Zdrojové kódy jsou podrobně

dokumentovány, strukturované komentáře obsahují také příklady. Program je funkční a byl úspěšně
demonstrován. K výbornému hodnocení chybí dokumentace návrhu v technické zprávě. 

8. Využitelnost výsledků
 Bakalářská práce je kompilačního charakteru. Program využívá možnosti knihoven třetích stran a úspěšným

způsobem dosáhl prototypu pro klasifikaci hudebních souborů.
9. Otázky k obhajobě
 V práci popisujete extrakci atributů z hlediska časové oblasti. Zohledňujete ve svých klasifikátorech také

změnu extrahovaných atributů v různých časových oblastech hudebního souboru? Jak toto může ovlivnit
klasifikaci, pokud soubor obsahuje například několik časově navazujících hudebních žánrů?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce zahrnuje experimentování nad rozsáhlými hudebními sadami pomocí pokročilých klasifikačních metod. S

ohledem na náročnost a dosaženého výsledku hodnotím práci stupněm B.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 18. srpna 2020
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