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Diplomová práce, jak autor uvádí, se zabývá problematikou metod měření akustických 
vlastností dechových žesťových nástrojů, popisuje princip videokymografie a je v ní odvozena 
a popsána metoda vysokorychlostního měření plochy otevření rtů hráče. Práce dále obsahuje 
základní přehled fyziky dechových nástrojů. 

Po úvodu následující druhá kapitola přináší teoretický úvod do problematiky – (2.1) 
klasifikaci hudebních nástrojů obecně a dechových zvláště a (2.2) odvození pohybových 
rovnic, speciálně u žesťového nástroje pro rezonátor (2.3) a pro rty (2.4) coby oscilátor. 
Kapitola 3 dále začíná výčtem specifických problémů a vysvětluje (3.2) užitou techniku – 
videokymografii. Tyto části pochopitelně nejsou původní, ale je třeba autora pochválit za 
stručný, jasný a výstižný výklad.  

Vedle zřejmého zvládnutí techniky je přímý autorův přínos v těchto oblastech: 

 vlastní tvorba kymogramů (kap. 4),  

 příspěvek k jejich zpracování (digitalizace a zejména filtrování, 3.3.2 a 3.3.3) 

 diskuze jednak řádné generace tónu, jednak odchylek – chybného vytvoření (4.2), přičemž 
přínosem je zviditelnění, popis a výklad, jak se subjektivní vjem (syčící nasazení) projeví 
na objektivním záznamu videokymografu a jeho dodatečném vyhodnocení.  

Po technické stránce s potěšením konstatuji, že je práce velice pečlivě vypracována a že 
formálních připomínek mám zcela minimálně: 

 str. 8, 1.ř.sh.: nejsem si jist, že autor užívá slova „vesměs“ v jeho matematickém smyslu, 
tj. „ve všech případech“, a nikoli v hovorovém významu „většinou“ 

 str. 8, 7.ř.zd.: namísto centimetrů vodního sloupce bych raději použil kPa, jako později 

 str. 10, 4.sh: překlep uvědomnělou (asi zapracoval Editor záměnou s „domnělou“) 

 str  10, 13 sh. překlep pracech namísto pracích 

 str. 12, 3. zd.: veličina k je úhlový kmitočet („číslo“ nemá rozměr!) 

 str. 24, 8.zd.: napísto 6-7 kPa patří (6-7) kPa nebo 6 kPa – 7 kPa 

 str. 34,  1.sh. a dále: „Měřící“ soustava je ta, která právě teď měří (jako „kropící“, 
„plovoucí“), zatímco „měřicí“ je tak, která je určena k měření (jako „kropicí“, „plovací“) 

 str. 37, 8. zd.: autor možná (právem) myslel „kvantitativní“ přínost: po vyfiltrování jse o 
údaj velmi přesně vyhodnotitelný 

 str. 49, graf 11: bylo by možná na místě upozornit, že struktury na grafu jsou artefakty 
vzniklé interferencí s mříží danou rozlišovací schopností tisku 



 

Zajímalo by mne, do jaké míry byl hráč subjektivně spokojen s nátiskem na nový, dobře 
průhledný náustek (cítil-li rozdíl oproti tomu, na který byl zvyklý). 

Jak je z posudku jistě zřejmé, soudím, že diplomová práce zcela splnila svůj účel. 

Navrhuji její hodnocení stupněm 

výborně 

V Praze, 2014-09-05.  

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., v.r. 


