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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 
Jméno autora: Daria Bashkatova 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Martin Bernas, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka měla v teoretické části navázat na současný stav v této oblasti, především na předcházející bakalářskou práci M. 
Rouska. Zadání hodnotím jako průměrně náročné, protože pro praktickou část měla k dispozici jak subjektivní testy, tak 
mohla využít a pouze doplnit programové vybavení vytvořené v rámci BP M. Rouskem.  
 

Splnění zadání nesplněno 
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. 

Předložená práce představuje po odborné stránce však bohužel pouze kopii práce M. Rouska. Do teoretické ani praktické 
části nepřinesla nic nového (kromě krátkého odstavce 1.3.4 Rozlišovací schopnost oka, ve kterém však chybí vlastní výpočet, 
který je v citované literatuře uveden). Studentka v teoretické části nepostoupila dále ani ve studiu specifických charakteristik 
obrazu mluvčího znakového jazyka, ani neprostudovala jiné metody objektivního hodnocení kvality obrazu. V praktické části 
použila stejný postup a dosažené výsledky tedy jen kopírují výsledky dosažené p. M. Rouskem.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce F - nedostatečně 
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. 
Studentka si práci zapsala v letním semestru šk. roku 2015/16. V první části řešení jsme se studentkou prošli současný stav 
řešeného problému a domluvili se, že z časových důvodů již nelze zadání naplnit a bude třeba práci dokončit v zimním 
semestru.  Během zimního semestru šk. roku 2016/17 studentka nikdy o konzultaci neprojevila žádný zájem a přinesla 
hotovou práci den před termínem odevzdání.    

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je po odborné stránce pouze kopií předcházející práce studenta M. Rouska. Do řešené problematiky nepřináší nic 
nového.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Po formální stránce chybí číslování stránek. Po jazykové stránce je zřejmé, že čeština není mateřským jazykem autorky. Práce 
obsahuje větší množství diakritických a formálních jazykových chyb, občas i na úkor srozumitelnosti. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Studentka k převzatému seznamu zdrojů z BP M. Rouska přidala jeho BP  [36] a dva internetové zdroje [37][38]. Zdroj [38] je 
v odstavci 1.3.4 citován.    
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená práce představuje bohužel po odborné stránce pouze kopii předcházející BP studenta Marka Rouska. 
Prakticky identický je obsah práce včetně názvů i číslování jednotlivých kapitol, číslování vzorců (včetně chybného 
očíslování vzorce v kapitole 7). Některé části textu jsou okopírovány doslova (např. Úvod, řada odstavců v kap. 7), 
většina odstavců jednotlivých kapitol je obsahově identická, odstavce jsou pouze přeformulovány.     

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím proto klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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