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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená diplomová práce, jejímž autorem je Bc. Jiří Vičík, se věnuje moderní oblasti kytarových
efektů na bázi virtuální instrumentace pomocí LabVIEW. Závěrečná práce je náročná, neboť student
musel při jejím řešení uplatnit znalost matematického popisu jednotlivých efektů, praktické
dovednosti v graficky orientovaném programování, rozsáhlé znalosti z oblasti zpracování signálů,
apod. Student jednoznačně prokázal schopnost samostatně a systematicky řešit zadanou úlohu z
oblasti měřicí a řídicí techniky.
Body zadání diplomové práce byly dodrženy v plném rozsahu, náročnost práce odpovídá
požadavkům kladeným na studenty magisterského studia ve studijním oboru Řídicí a informační
systémy. Nad rámec zadání DP byl realizován nožní ovladač.
Diplomová práce navazuje na nákup vybavení z projektu Nová FEI VŠB-TU Ostrava. Výsledky
diplomové práce budou jednoznačně využitelné při výuce a v rámci prezentace katedry a fakulty.

2. Aktivita studenta během řešení.
Bc. Jiří Vičík přistupoval k řešení diplomové práce velmi zodpovědně. Během řešení diplomové
práce pracoval samostatně a systematicky, na pravidelné konzultace chodil vždy připravený a s
novými výsledky.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl řádně
konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dle mého názoru je úroveň zpracování diplomové práce nadstandardní. Navržená a realizovaná
aplikace je dle mého úsudku komerčně prodejná, neboť nabízí vše, co dostupná řešení na trhu. Navíc
díky využité koncepci virtuální instrumentace je aplikace snadno rozšiřitelná o nové funkce.
Velmi kladně hodnotím vlastí podobu zdrojového kódu v jazyce G. Dle mého názoru jsou všechny
blokové digramy na profesionální úrovni, viz str. 104 – 106. Čelní panel vyvinuté aplikace (Obr. 3.1),
který se pokouší imitovat reálné „krabičky“ efektů včetně jejich řazení, je rovněž na velmi vysoké
úrovni. Jednotlivé funkční prvky vyvinuté aplikace jsou velmi dobře a názorně popsány a to včetně
vlastních blokových schémat. Celá koncepce navrženého přístroje je velmi promyšlená a to včetně
synchronizace a řízení.
Prezentované výsledky jsou vhodně doplněny o ukázky zdrojových kódů. Práce obsahuje velké
množství relevantních výsledků, které byly časově velmi náročné na zpracování.
Všechny výše uvedené aspekty ukazují na velmi vysokou technickou úroveň diplomanta, která dle
mého názoru převyšuje standardně kladené požadavky na studenty magisterského studia.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část diplomové práce je kompilačního charakteru a tvoří minoritní část (str. 13 – 23). V
experimentální části (str. 24 – 85) se diplomant věnuje návrhu koncepce přístroje, řízení a
synchronizaci, zpracování signálů a nad rámec DP realizaci nožního ovladače.
Výsledky diplomové práce budou jednoznačně využitelné při výuce a v rámci prezentace katedry a
fakulty. Výsledky rovněž korespondují s aktuálními trendy výuky na vysokých školách (na VUT
Brno od roku 2018 bude otevřen nový studijní obor AUDIO INŽENÝRSTVÍ).

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura plně vyhovuje požadavkům práce (24 zdrojů). Student vhodně vybral literaturu, ze
které čerpal. V textu se vyskytuje dostatečné množství odkazů na literaturu. Všechny odkazy na



literaturu a převzaté obrázky jsou řádně citovány. Souhrn použité literatury odpovídá normě pro
bibliografické citace.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce odráží nadstandardní zájem studenta o danou problematiku, jeho velký přehled,
technické myšlení a pečlivost při zpracovávání. Na základě předložených výsledků velmi doporučuji
studentovi pokračovat na doktorském studiu. Práce zcela splňuje kritéria kladená na diplomové práce,
a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

8. Otázky k obhajobě.
a) Prosím popište možnosti implementace navržené koncepce na programovatelná hradlová pole –
FPGA. Jaké možnosti v této oblasti přináší LabVIEW?
b) Zvažoval jste možnost využití struktury událostmi řízené aplikace?

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 17.05.2017 doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.


