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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání bylo splněno.
3. Length of technical report in usual extent
 Zpráva je v obvyklém rozsahu.
4. Presentation level of technical report 80 p. (B)
 Zpráva je vyvážená, neobsahuje zbytečné komentáře a používá dostatek referencí.  Na citovaný text se

řádně odkazje, přesto bych i v tomto citovaném textu rád viděl referenci na použitou literaturu.
Struktura je je lehce lineární, zejména kapitoly 3, 4, 5, 6 bych doporučil hierarchicky zakomponovat jako
podkapitoly např. do kapitoly 2.

5. Formal aspects of technical report 80 p. (B)
 Práce je napsaná dobrou technickou angličtinou, velmi čtivou.  Věty jsou věcné a informativní.  Obrázky jsou

reprezentativní, jen bych doporučil více rozvést popisky.
6. Literature usage 80 p. (B)
 Viz Prezentační úroveň technické zprávy.  Student cituje převzatý text z odborné literatury, ovšem v tomto textu

se již reference neobjevují.  Doporučil bych i zde reference uvést.
7. Implementation results 70 p. (C)
 Aplikace byla implementovaná formou WWW služby, což zjednodušilo způsob testování. 

Osobně bych uvítal možnosti nastavení hlasitosti a ekvalizace mixování, případně možnosti výstupu dvou
separátních nahrávek --- vokály a hudba na pozadí. 
Výstup z programu je dobrý, ukazuje použití knihoven.  Jako další krok bych doporučil implementaci
vlastního algoritmu, neboť výsledné audio je zatíženo artefakty.
Z uživatelského hlediska by bylo dobré mít možnost sledovat průběh zpracování, případně mít možnost
zpracování zastavit.  Taktéž bych uvítal, kdyby email došel ihned po nahrání, aby byl uživatel co nejvíce
informován.

8. Utilizability of results
 Práce je kompilačního charakteru.  Student použil dostupné nástroje a knihovny a zkompiloval je v jeden funkční

celek.  Výsledky jsou jistě využitelné a aplikace je dobrý startovací bod pro další vývoj.
9. Questions for defence
 Uvažoval jste filtrování vstupní nahrávky pro lepší výsledek fonémového rozpoznavače?
10. Total assessment 80 p. very good (B)
 Práce studuje několik technik zarovnávání audia na čas (TSM) a rozebírá jejich vlastnosti.  Student

naimplementoval nejlepší z uvedených algoritmů a použil jej v praktické aplikaci, která je veřejná a široce
přístupná.  Technická dokumentace je kvalitní a dobře popisuje danou problematiku.  Realizační výstup je dobrý.
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