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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Přehled současných existujících řešení je omezen na jednu komerční aplikaci (hru)

Oproti zadání se v práci neobjevuje rozpoznávání izolovaných tónů, ovšem pro zvolené řešení to není
relevantní

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Obrázky postrádají samonostné popisky (jsou příliš stručné)

Kapitola Kytarový signál a jeho zpracování by mohla být více rozvedená např. o vzorkování (vzorkovací
teorém).  Naopak vidím jako zbytečný např. ukázkový výpočet frekvence tónu (z rovnice 3.2)

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Jazyková stránka by mohla být techničtějšího rázu. Doporučuji vyvarovat se subjetivnímu hodnocení věcí ("Po

dostatečném otestování...", "jak název napovídá", atp.)
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Uvítal bych více referencí na obecnou klasifikaci a na obecné články k tématice.  Například "AUTOMATIC

CHORD RECOGNITION FOR MUSIC CLASSIFICATION AND RETRIEVAL" a tam citované reference.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Program se mi povedlo spustit napoprvé se zařízením Line6 HD500.  Odezva programu byla rychlá a subjektivní

odhad chyb odpovídá textu BP.  Ocenil bych alespoň popisek na úvodní obrazovce, že program zrovna
rozpoznává.

8. Využitelnost výsledků
 Dle uvedených pramenů práce přináší nové poznatky, ovšem seznam literatury se mi zdá omezen a není úplně

zřejmé, zda toto řešení je to nejlepší možné.  Program jsem ovšem osobně otestoval a soudím, že po dalším
odladění rozpoznávání bude prakticky použitelný.

9. Otázky k obhajobě
 Mohl byste syntetizovat referenční spektra akordů přímo z nahrávek?  Zkoumal jste toto řešení?

Kromě skalárního součinu, jaké další klasifikační metody by se daly použít?
Co se stane, když zahraji neznámý akord?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Na základě zadání student nastudoval možné řešení problému a naprogramoval aplikaci, která zadání

implementuje.  Zaměřil se na optimalizaci referenčních vzorků pro klasifikaci akordů, navrnul sadu řešení v
podobě referenčních spekter s různými průběhy a empiricky vybral nejspolehlivější řešení.  Práci hodnotím jako
dobrou.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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