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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo nastudovat metody odhadu akustických vlastností místností. Dále z dodaných nahrávek

vyextrahovat tyto informace a aplikovat je na dodaná data. Následně s těmito daty provést množinu experimentů a
vyvodit závěry. Zadání se lehce odchýlilo od původně inženýrsko-aplikačního směru do věděcko výzkumného
směru. Náročnost práce spočívala ve studiu metod extrakce impulzní odezvy systému (místnosti), a také v
preciznosti provedení experimentů. Student částečně využíval výstupy výzkumné skupiny Speech@FIT. Dosažené
výsledky jsou podle mého názoru vynikající a závěry budou publikovány. Student odvedl výbornou práci.

2. Práce s literaturou
 Student postupoval při získávání literatury a znalostí aktivně a samostatně. Nastudoval prameny, které mu byly

doporučeny. Sám si našel další potřebné zdroje včetně konferenčních a časopiseckých článků.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval aktivně, intenzivně, samostatně a průběžně. Student na konzultace docházel většinou pravidelně

a byl aktivní. Jádro práce měl dokončené kolem Vánoc, v letním semestru dále vyhodnocoval další místnosti a
zkoušel další experimenty.

4. Aktivita při dokončování
 Během dokončování student konzultoval pravidelně, obsah práce byl hotový v březnu. Dále zkoušel různé

postranní experimenty a ověřoval získané závěry. Kompletní text byl vedoucímu na kontrolu odevzdán v půlce
dubna. Text byl v dobrém stavu. Byla doporučena úprava některých drobností (gramatika, sazba, upřesnění a
doplnění některých faktů). Celkově byla práce dokončena včas.

5. Publikační činnost, ocenění
 Přestože během řešení žádná publikační činnost nebyla, získané výsledky budou použity v časopiseckém článku,

a výstupy (impulzní odezvy) zveřejněny jako součást vznikající databáze místností.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Velmi chválím aktivní přístup studenta, jeho samostatnost a studium problematiky. Studentovi se podařilo

navrhnout a provést řadu experimentů a učinit důležité závěry o funkčnosti navrhované metody. Student reflektoval
doporučení vedoucího a celkově byla radost s ním pracovat. Během řešení vyzkoušel i věci, které nebyly přímo
nutné ke splnění zadání.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
.................................

podpis
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