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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie práce vyžaduje naštudovanie širokého spektra algoritmov spracovania obrazu, počítačového videnia,

strojového učenia a práce so zvukom. Pre kvalitné zvládnutie problematiky je ďalej nevyhnutná znalosť hudobnej
teórie. Vzhľadom na uvedené fakty, ako aj realizáciu práce na limitujúcej mobilnej platforme, hodnotím zadanie
ako náročné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadanie bolo splnené nad rámec pôvodných požiadaviek. V práci boli nadpriemerne kvalitne prezentované

a zhodnotené viaceré existujúce riešenia problematiky. Výsledná aplikácia má predpoklady na vysokú mieru
využiteľnosti a jej spoľahlivosť bola v práci podrobne vyhodnotená.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce sa nachádza na hornej hranici obvyklého rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práca má veľmi dobrú logickú štruktúru, jednotlivé kapitoly na seba plynule nadväzujú a postupne uvádzajú

čitateľa do problematiky automatického rozpoznávania notového zápisu.

Práca obsahuje veľmi kvalitne spracovaný prehľad a zhodnotenie existujúcich riešení, ako aj veľmi kvalitne
spracovaný teoretický základ používaných algoritmov. Kapitola 6 Testování a vyhodnocení" uvádza
nadpriemerne podrobné a zrozumiteľné vyhodnotenie spoľahlivosti riešenia.

Ako jediné negatívum technickej správy hodnotím ťažkopádnosť popisu návrhu vlastného riešenia a nízku mieru
štruktúrovanosti, ktorá znižuje zrozumiteľnosť pre čitateľa.

5. Formální úprava technické zprávy 99 b. (A)
 Formálna úprava práce sa nachádza na vysokej úrovni, bez zjavných typografických chýb. Vzhľad práce je

úhľadný, čistý a vykazuje známky precízneho spracovania. Práca je veľmi čtivá, napísaná na vysokej jazykovej
úrovni.

Na škodu zostáva len to, že práca nebola vypracovaná pomocou systému LaTeX, ale s využitím balíka MS
Office.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Študent vo svojej práci využil veľké množstvo kvalitných vedeckých materiálov - väčšinou vedeckých článkov

publikovaných na zahraničných konferenciách a v žurnáloch. Prebrané myšlienky sú v práci správne vyznačené
a oddelené od vlastných myšlienok.

Pri návrhu vlastnej aplikácie študent vchádzal a čerpal z týchto zdrojov a nadviazal na existujúce poznatky.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Študent vypracoval aplikáciu na vysokej úrovni, ktorá je schopná realizovať náročnú úlohu automatického

prehrávania notového zápisu na mobilnej platforme Android. Rozhranie aplikácie je minimalistické, zrozumiteľné
a bez zbytočných rušivých elementov. Použitie aplikácie je bezproblémové a s ohľadom na náročnosť úlohy
dokáže spoľahlivo prehrať notový zápis. V práci boli vhodne využité také techniky spracovania notového zápisu,
ktoré umožňujú časovo efektívny beh.

Aplikácia používa veľmi jednoduchý syntetizátor zvuku, ktorý pôsobí umelo a pre reálne využitie širším publikom
by mal byť nahradený sofistikovanejším riešením. Generovanie zvuku však nie je nosnou časťou tejto práce
a preto ho nepremietam negatívne do hodnotenia.

Študent ďalej vypracoval kvalitné vyhodnotenie spoľahlivosti rozpoznávania notového zápisu, ktoré zahŕňa
vytvorenie vlastnej dátovej sady a vykonanie väčšieho počtu experimentov. Získané poznatky sú relevantne
a zrozumiteľne spracované.

8. Využitelnost výsledků
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 Mobilná aplikácia, ktorá je výsledkom tejto práce má vysoký potenciál využiteľnosti pre bežných užívateľov -

napr. začínajúcich hudobníkov či spevákov. Bolo by veľmi vhodné, aby po prípadnom vylepšení generovania
zvuku, či vylepšení samotného rozpoznávania, bola zverejnená na Google Play.

9. Otázky k obhajobě
 1. Máte plán ďalšej práce na aplikácii? Ak áno, aký? Plánujete vašu aplikáciu zverejniť na Google Play?

2. Testovali ste vašu aplikáciu s bežnými užívateľmi? Ak áno, ako ju hodnotili a čo z testovania vyplynulo?
3. Ako by mohlo byť vylepšené generovanie zvuku, aby pôsobilo prirodzenejšie?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Študent v rámci tejto práce vytvoril plne funkčnú a v praxi využiteľnú mobilnú aplikáciu na prehrávanie notového

zápisu. V technickej správe podrobne zhodnotil existujúce prístupy, z ktorých efektívne čerpal pri vlastnej práci.
Svoje riešenie naviac podrobne vyhodnotil z hľadiska spoľahlivosti a efektivity behu na viacerých mobilných
zariadeniach. Vzhľadom na uvedené fakty hodnotím prácu ako výbornú (A).

 

V Brně dne: 3. června 2015
  .................................
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