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1.

7

Náročnost a další
komentář k zadání

I=mimořádně náročnézadúní,
2=náročněišízadóní,
t=průměrně náročnézadánÍ,
4=lehčí,ale ještě dostatečně náročnézadáni,
5=

ned ostate čně nó ročn é zad ó

Popis kritérid:

n

i

Komentóř: Nóročnost zodóní spočívalozejméno v omezenÍch běhu na mobilnÍ platformě a v možnostech stóvajících mobilnÍch
Íotoaparátů,
Hodnotjcí

2.

Popis

kritérium:
Splnění

zadání

kritéila!

Zpúsob hodnocení - nósledujíci škólou 1 ož 4i

7

l=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšimi výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

'']'

lplněno; ppkugtÉ $a p.oJouďÍt'áy'g_,iň'{rrt'-dapady a,přřpadně i přÍčiny:jadncttivýchned.rlátkú,

Komentóř: všechnv bodv zadóní bvlv solněnv.
Hddh|óiíi}'k|Ítéiiii11;,.',,l.,.,

3.

. .'

ziťjš.Úb dn

:,i: ]il'.,li].,_]....

Rozsah písemné

zprávy

í,.,nasléiiuiíii:škólalí:iiž,l|:

7=splňuje požqdavky,
2=splňuje požadavky s menšÍmi výhrodami,
3=splňuie požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požodavky

7

Popis kritérto:

Porovnejte rozsah předložené pÍsemné zprávy s požadovaným rozsáhem' Pro hodnocenÍ zPjetaké důležité,zda všechnV části pís€mné zpřávýJsou inforručně bohaté a pro práci
nezbytné' Text zP by neměl obsahovat zbytečnéčásti,

Komentář:
!::::

HaďňatÍcí kritárlim:

4,

úroveň

Věcná a logická
práce

92

,|:'

Žbúsab.,ho|dn|oiiiit:;:,|widbýéktidij:b|téniÍa.ď:.fre.lbIdů
(zndmke'A až il:

A

Popk kritério:
jednotll\^ith kapitol a pochopitelnost textu pro čt€háře'

Komentóř: Rešeršemapuje jak příbuzné nóstroje, tak olgoritmy na kterých se v práci dóle staví. Pro nezasvěcené čtenáře by
bvlo dobré popsot itechnikv whodnocení úspěšnosti, zeiména pok RoC křivkv.

5.

Formální úroveň práce

95

A

Popis kritério:

Komentóř: Próce ie dobře čitelnó o po formólní strónce zdořiló.
Hodnotící

6.

kritérium:
Práce se

zdroji

90

Zpúsob hodnocenÍ - bodove lndnocenl 0 až 100 bódú
(známka A až F):

A

Popis kritélto:

á zda

jrcu bibliografické citace Úplné

a

v souladu s citačnímizwklostmi a normami.

Komentóř: Próce by mohlo obsahovot vÍce referencí no algoritmy pro rozpoznóvóní bankovek.

,

7, Hodnocenív'ýsledků, 92

:...Žbťlsqb..hadfiaf;ě.ii|| :Eadavé' hiodhaiei Í,a @l'1'00 bodú
(lhónko * dž F)i

A

pub|ikačnív'ýstupy a

ocenění
Popis krltério:
Vyjálř^é:: 9é k úroYnl dolaŽ€ných hbvních výsledků ZP, např. k Úrovni téďetlckýťh ýsledků, nebo k úrovni a funkčmsti techhického nebo prognmového
vytvďqného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda
nem zaró;óve ilxty, které nevytvořil sám stuáenL byly v ZP použl\ v soula du s llcenčnímipoamtnraňi a,autor'iy|',iu...
PopEte případmu publikačnlčinňct a zl*aná oceněnÍ !ouvisejÍtí i řďením Éto ZP.

9offr

Komentóř: S výsledky práce jsem spokojen.
Byla připroveno dotová sada bankovek k trénování a testování olgoritmů' zde bych se trochu ohradil prati ručníúpravě
obrózků (4'4'1.) - klasifikační algoritmus by si sóm měl určit joké přÍznaky jsou relevantnÍ. Ng testovacich datech prvky

vyretušovóny nejsou, což můžemodelům způsobovot problémy.
Jinok ale metodologie vyhodnoceni výsledků je v pořódku a je dobré, že je robustnost přÍstupu otestavána v různých

výsledků
Popis kritéÍia:

J"!ň.,

zP řo2šiřují jÉ puMkown{ 2námé výsledky

a/nebo
zcéb *ue porn"*i. uu.a,t"
uvulitt ný=t"dto zp u po*i.
'l"i''*rwsledky
'oin*t
Komentóř: Byla vytvořeno aplikoce na mobilní plotformě Android, kteró sice kvůli omezenÍm
výpočetnÍho výkonu a algtoritmťt
nebude aktuálně přílišpoužitelná, nicméně je to dobrý záktad pro dolši rozvoj. JednÍm s jednoduchých vytepšenízvyšujícÍch
přinášeiící

-zplse.b.,.h-

illbi16orrru*orriiil,rtž.1ěó.ieiú,

Popis krité7ia:

sh;ňt€

stÉnky zP studcnta, K€ré néjvÍce ovlivnily Vaše cc|kové hodnocení. Cclkové hodnocení nemusí
klitérií.lri ai 9.

v předchozÍch j€dřtottivý.h

b1it

arltm"ti.ryrrr prúměrern či jinou hodnotou vYpďtenou z hodnmení

Textové hodnoceni: Diplomant k témotu přestoupil zodpovědně, práce je zojímovó a přinóšÍ použitetnévýstupy.
otdzka: Je navržený postup invoriontni vůčinatočenÍ bonkovky?

Podpis oponenta práce:

