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Nárocnost zadání bakalárské práce na:
teoretické znalosti:

praktické zkušenosti:

strední
strední

A: Slovní hodnocení:

Bakalárská práce se zabývá bezeztrátovou kompresí audio signálu, která není
tak rozšírená jako komprese ztrátová, ale z hlediska zachování kvality velice
potrebná a významná. Práce je rozdelena do peti kapitol, jejichž popis a hodnocení
se nachází níže.

První kapitola obsahuje základní rozdelení bezeztrátových kodeku, popis jejich
vlastností a také zahrnuje vysvetlení odborných pojmu používaných u komprese
signálu (pomer komprimace, faktor komprimace).

V druhé kapitole student popisuje nejpoužívanejší bezeztrátové kodeky, což
jsou FLAC, Apple Lossless, Monkey's Audio, WMA Lossless, které doplnují dva
univerzální komprimacní programy ZIP a RAR pro porovnání úcinnosti komprese. U
každého komprimacního programu je strucne popsán princip a vlastnosti jednotlivých
komprimacních programu s mnoha odkazy na literaturu, kde lze najít mnoho
podrobnejších informací, které se do práce nevešly.

Tretí nejobsáhlejší kapitola na zacátku obsahuje metodiku testování
jednotlivých kodeku, vysvetluje duvody pro výber jednotlivých testovacích audio
záznamu. Poté již následují výsledky jednotlivých merení, které jsou zpracovány
velice precizne a názorne. Na konci této kapitoly se nachází prehledné zhodnocení
všech namerených výsledku.

V následující kapitole je popsáno vytvorení a vlastní naprogramování
bezeztrátového RLE kodéru/dekodéru využívající pri kompresi opakování po sobe
jdoucích stejných znaku. Program byl vytvoren v jazyku CI.

Bakalárská práce je po odborné stránce zpracována na vysoké úrovni zvlášte
z hlediska vlastního porovnání jednotlivých komprimacních programu, které bylo
velice casove nárocné. Dále je nutné zmínit samostatnost a zodpovednost studenta,
který pravidelne navštevoval konzultacní hodiny a predkládal dílcí výsledky ke
konzultaci. Student potvrdil schopnost cerpat informace z mnoha prevážne
zahranicních zdroju, kterých je v publikaci 37.

Jedinou stinnou stránkou práce je nevyrovnaná stylistická a gramatická
úroven bakalárské práce.

B: Kriteriálníhodnocení:

Úroven dokumentu:

logická stavba práce

stylistická úroven

prumerná
prumerná



práce s literaturou vcetne citací

formální úprava práce (text, grafy, tabulky)

Teoretická cást:

rozsah a úroven zpracování
formulace teoretických východisek pro praktickou cást
odborné zvládnutí problematiky

Praktická cást:

adekvátnost použitých metod, postupu
odborné zvládnutí problematiky
popis rešení v bakalárské práci
ostatní prílohy (tabulky, grafy, výpocty,atd.)

Stupen splnení cíle práce:

nadprumerná
prumerná

prumerná
nadprumerná
nadprumerná

nadprumerná
nadprumerná
prumerné
nadprumerná

splnen

c: Qtáz

1. Proc je duležité porovnávat bezeztrátové kodeky z originálních audio cd a
ne na rekomprimovaných souborech?

2. Který z porovnávaných kodeku je nejvýhodnejší pro použití v prenosných
audio prehrávacích z hlediska možnosti prehrávání v reálném case?

Na základe uvedeného hodnocení doporucuji bakalárskou práci k obhajobe a hodnotím
ji klasifikacním stupnem výborne mínus.
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