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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžadovalo studium hudební teorie a programování na Androidu, zpracování signálů nebylo příliš

náročné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Aplikace na Androidu funguje, ale detekce tónů a akordů není příliš přesná a nejsem si jistý praktickou

využitelností. Technická zpráva navíc nepřesvědčuje o tom, zda byla implementace vyhledávání tónů a akordů
korektní (rozpor mezi velikostí okna, počtem bodů FFT a indexem, do kterého se prohledávalo na maximum).

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Absolutní rozsah zprávy v pořádku, ale technický popis není příliš přesný, uvítal bych presentaci toho, co se

skutečně dělo, spíše ve schématech, rovnicích a v pseudo-algoritmech než v textu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 viz výše, doporučoval bych také jasné rozdělení mezi algoritmy a implementací. Další poznámky student obdrží v

opoznámkované verzi BP.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce psána dobrou (pokud mohu posoudit) slovenštinou, slušná sazba v Latexu, pozor na lámání odstavců. U

rovnic není jasná symbolika, preferoval bych více schémat, viz výše.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce využívá především BP a DP z fakulty, prospělo by jí studium originálních pramenů o detekci tónů a akordů.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Aplikace funguje, ale výsledky detekce nejsou přesvědčivé, neprodukuje navíc skutečný notový (nebo MIDI)

záznam, ale pouze výšky not a akordy s pravidelným "vzorkováním" v čase. Převod do notové formy by
vyžadoval další práci. Při přehrávání není informace o notě a tónu synchronizována.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace prošla testováním a je, ale nejsem si jist praktickou využitelností, to dokládají i reakce uživatelů. Na

druhé straně hodnotím snahu dotáhnout práci až do konce, tedy do funkční aplikace na Google Play.
9. Otázky k obhajobě
 1. Popište, do kterého indexu je potřeba prohledávat výsledek FFT při použití N=512 vzorků a uveďte, jak

index maxima přepočítat na frekvenci v Hz.
2. Jak by se dala Vaše metoda vylepšit tak, aby se správně detekovaly i akordy v obratech ?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Jedná se pole mého názoru o "průchodnou", nicméně podprůměrnou práci z hlediska zpracování signálu a

celkové funkcionality. Kladně hodnotím snahu dotáhnout aplikaci do konce a umístit ji na Google Play. Technická
zpráva je na úrovni jazykově (díky za pěknou slovenštinu), ale zaostává na úrovni organisace a technicky.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2017
  .................................
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