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Slovní hodnocení: 

Diplomová práce s názvem Simulace zvukového pole v prostoru při ozvučování více reproduktorovými 
soustavami diplomanta Michala Brůny je rozdělena do pěti kapitol, po úvodu následuje klasicky teorie 
použitá ve zpracovávané problematice, dále popis zhotoveného programu v MATLABu a nakonec jeho 
použití pro ilustraci různých konfigurací ozvučení.  
Teoretická část je vystavěna velmi zmatečně a nekoncepčně. Například po dvou podkapitolách 
z fyzikální akustiky Zvukové vlnění a Spektrum zvuku následuje Práh slyšení z oblasti fyziologické 
akustiky, ale v Rychlosti šíření se opět vrací k fyzikálním základům. Název kapitoly Zákon převrácených 
čtverců je zjevně špatně přeloženým termínem z wikipedie. I ilustrace v této podkapitole je 
problematická, zákon druhé mocniny je pro kulovou vlnu, nicméně v obrázku vlnoplochy kulové 
nejsou. Chápu, že vytvořit tento obrázek jak popisuji by bylo daleko pracnější, ale pak bych raději volil 
převzetí z nějakého pramene. Stejně tak ve stejné kapitole vztahy 1.3 až 1.5 jsou problematické, není 
jasné, zda rovnosti pokračují na dalších řádcích, ale není možné, aby se rovnal vztah 1.4 a 1.5. Vzhledem 
k zadání (modelování pole ve „větším auditoriu“) je kapitola 1.1.6 Atmosférický útlum zbytečná. Ve 

vztahu 1.7 má být fáze v exponentu (překlep), amplituda je maximální výchylka a proto maximální 
amplituda je problematické spojení. Efektivní hodnota (vztah 1.8) platí jen pro sinusový signál, ne 
obecně harmonický, tam by bylo vhodné uvést integrální formu. Na konci kapitoly 1.2.4 chybí 
v jednotce intenzity lomítko (překlep). V kapitole 1.2.10 s názvem vlnové číslo se řeší vlnová rovnice. 

Ve vztahu 1.38 je komplexní amplituda neboli fázor (tedy ne amplituda), která součinem amplitudy 

a fáze exp(j). Ve vztahu 1.41 při výše definované notaci chybí fáze. Je vyjádřen fázor, ne časová 



veličina. V kapitole 1.2.13 na konci jsou popsány mezní hodnoty činitele zvukové pohltivosti, nicméně 

vždy je uvedeno  =0.  
V kapitole popisující vytvořený program mne překvapil obrázek 2.1. Autor chce popisovat metodu 
zrcadlových zdrojů, ve které se standardně sečítají kulové vlny primárního a zrcadlových zdrojů, 
nicméně na obrázku a v textu jsou popisovány zvukové paprsky. Při vysvětlování metody zrcadlových 
zdrojů by bylo vhodnější znázornit šíření kulové vlnoplochy od zrcadlového zdroje. Nevím, zda osy jsou 
v metrech (pravděpodobně ano). V kapitole 2.4.4. je psáno o koeficientu akustické pohltivosti, 
v předchozím textu bylo správně činitel zvukové pohltivosti.  
 
Celá kapitola 3 (mimo podkapitoly 3.5 o hřebenové filtraci) by vzhledem k zadání v práci nemusela být. 

Neříkám, že tématika v ní popsaná s tématem nesouvisí, ale zadáním bylo modelování zvukového pole 

v uzavřené místnosti. Toto je můj celkový dojem z práce. Diplomant se snažil postihnout hodně oblastí 

příbuzných tématu, ale chybí logická návaznost popisovaných témat a hlubší záběr. Práce by mohla být 

i kratší, ale jednotlivé části lépe na sebe navázané. Název kapitoly 4 Horizontální směřování je také 

trochu záhadou. 

Co se týče jazykové stránky, vadí mi termíny používané spíše v hobby literatuře, například reproboxy 
místo reproduktorové soustavy, neobratně přeložené prameny z wikipedie „zákon převrácených 
čtverců“ místo v češtině obvyklého zákona druhé mocniny apod. Stejně tak jsem se musel chvíli 
zamyslet nad větou (kapitola 2.4.4) „Z teorie je zřejmé (např. i díky 1.3) že nejvyšší kmitočty nebudou 
od zrcadlových zdrojů odcházet s minimálním útlumem, naopak lze spíše čekat opačný případ.“, 
spojení „kmitočet odchází od zdroje“ je neobvyklé a tato stavba věty do odborného stylu moc nepatří. 
V práci je citováno 16 pramenů, které jsou na některých místech citovány. Stejně jako jsem psal výše, 

některé přímo s tématem nesouvisí (zadání nevyžaduje tématiku spojenou s vnímáním i když 

samozřejmě ozvučujeme pro vnímání. Zadání je ale fyzikální). 

Výsledek práce by se mohl použít při demonstraci aspektů ozvučování a prostorové akustiky, samotný 
text nicméně bych do výuky dal pouze po důkladném přepracování.   
 
 
Otázky k obhajobě: 

Jaký systém ozvučování se blíží nejvíce teoreticky ideálnímu stavu, kdy je prostor pokryt velmi 
podobným signálem ? (škoda, že jste ho nenasimuloval) 
 
Akustickou kvalitu stěn modelujete pomocí činitele zvukové pohltivosti. To jsou vždy reálné konstanty. 
Jakým parametrem byste ho mohl nahradit, kdybyste chtěl modelovat odrazy přesněji zahrnutím 
fázových posunů? 
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