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t. Náročnost a další 7 l=mimořádně náročné zoddní,

komentář k zadání 2=náročnější zadónÍ,
l=průměrně náročné zadáni,
4=lehčí, ale ještě dostotečně ndročné zadání,
5 = n e do state čně nó roč né zqdd n í

Popis kritéřio:

Komentóř: Nóročnost zadóni spočívolo zeiména v omezeních běhu no mobilnÍ platÍormě.

2, Splnění zadání 7 I=zadánísplněno,
2=zadání splněno s menšimi výhrodami,
3=zadóní splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritério:

'pň!"", ňk"i,. '" 
posoudit závainct, doPady a případně i přÍčirry jednotlivých nedostaRú.

Komentóř: všechny body zadóní byly splněny.

3. Rozsah písemné zprávy 7 l=splňuie požqdavky,
2=splňuje požqdavky s menšimi výhradami,
3=splňuje požodavky s většími výhradami,
4=nesplňuie požadavky

Komentóř:
uodnóťÍcI kritérium:

4. Věcná a logická úroveň 82
práce

Posudte, zda předložená zP je Po věcné stránce v pořádku, pňpadně wslyturi-ti ,u v pri.i věcné chyby nebo nepřesnostl' Zhodnoťte &ile b8ickou strukturu zP, náwzrcsti

jednotlivých kapitol a pochopitelno3t textu pro čtenáře'

Komentóř: Vedle rešerše oplikací postrádóm v teoretÍckém úvodu rešerši algoritmických přístupů v problému a popis

iednotlivých algoritmů, které byly v próci použiý.

2Bů |qp !,tpd n ocě li l'.badové hi.d ria ě ent 0 až la 0 :bti d ťt
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5. Formální úroveň práce 98 A
Popis kritériit:

i';i;*; 
'p'i 

j;i;r.paoltvánltorlná1nlc*iap6;n"a:lnvrh v nráci:Ptsudte typograiijlaorj;iýtg'*o'*ra"tu zp.

Komentóř: Próce je dobře čitelná a po ÍormólnÍ strónce zdařiló.

Eadnattcí'kr}tél+]tt4,: : ,',:.':'.. :.

6. Práce se zdroji 95

ziÚšaíhodnaiéií l b;idótié.:'bid tl.?cehl:O,až x00 hitidÍj,

(znárhka A ož F):

A
Popis kitério:
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Komentóř: Mohlo být vÍce referencí na algoritmy pro rozpoznóvónÍ.

flodnajtkÍ krl:térjum: zp.ť,s6b



Popb krttértd:

PopEte případnou publikačnÍ činnost a 2ískaná oceněnÍ ioúúsdlcí s řďením této 2P.

Komentóř: S výsledky próce jsem spokojen' Byla potvrzeno funkčnost algoritmu pro lokalizoci textu o extrakci znoků v reólných
podmínkách nekvolitních fotogroÍii. Výsledky algoritmu pro rozpoanávónÍ bvlv porovnánv s vÝsledkv obdobnÝch anlikncí.

htdilijíéitl,1liélidnaf !,.!..ě
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Komentóř: Byla vytvořena aplikace no mobilni platformě Android, kteró sice kvúli ome1ením vypočetního výkonu a algoritmů
neni aktuólně příliš použitelnó, nicméně ie to dobrÝ zóklad pro dolší

Textové hodnocení: Diplomant k témotu přestoupil zodpovědně, práce je zajimavó o přinóšÍ použitelné výstupy.
otózka: Jak jste připrovÍl datovou sadu pro učenÍ Adaboostem?
Vážil jste možnosti vícestupňové klasifikace? Například nejprve klasifikovat zda je no obrúzku (v části obrózku) vůbec nějaký
text o potom teprve přistoupit k jeho lokalizacÍ a rozpoznóní'

Podpis oponenta prácel


