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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru 
Jméno autora: Štěpán Křivánek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Vedoucí práce: Jiří Matas 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra kybernetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student měl k dispozici jedno možné řešení problému, diplomovou práci Petra Kouby. Mohl se struktury přidržet a pouze 
vylepšit různé aspekty. Navíc v období od odevzdání diplomové práce P. Kouby došlo k vylepšení kvality dostupných 
komponent (např. odhadování pózy). 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student zadání splnil.  

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student komunikoval minimálně, pravděpodobně proto, že většinu experimentů a psaní práce nechal na poslední chvíli a 
průběžně nebylo o čem mluvit. Práci jsem nedostal k připomínkám s dostatečným předstihem, aby mohlo dojít ke korekci. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
S. Křivánek byl schopen seznámit se a pochopit fungování předchozího řešení. Nalezl a vhodně vybral z open source řešení 
potřebné komponenty. Byl schopen sestavit funkční systém a experimentálně ověřit jeho chybovost.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Je zřejmé, že student je schopen psát kvalitní anglický text, nicméně práce vykazuje typické příznaky kvapné práce 
(typografické chyby, …). V některých klíčových pasážích je práce velmi stručná, a není jasné, zda text umožňuje práci 
reprodukovat.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce odkazuje na zdroje, které byly v práci využity.  

 
Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Za cenu zvýšení komplexity systému bylo dosaženo nižší chybovosti při rozpoznávání tance. Na podobnou práci se velmi 
těžko navazuje, neboť výsledkem je nedekomponovatelný systém, viz obrázek 4.2. Hodnota výsledků je omezena i tím, jak 
píše autor práce: ….   As we compared only the base of our models, there is still a lot of space for further improvements of 
this model…. , t.j. že je velmi pravděpodobné, že při poměrně časově nepříliš náročném úsilí by bylo možné dosáhnout 
podstatně lepších výsledků  

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce do velké míry splňuje zadání. Na druhou stranu je její kvalita ovlivněna nedostatkem času, což ovlivnilo 
čitelnost práce, jazykovou úroveň, reprodukovatelnost a spolehlivost výsledků i množství experimentů.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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