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Jméno autora: Daria Bashkatova
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky
Oponent práce: Ing. Zdeněk Švachula
Pracoviště oponenta 
práce:

Medical Technologies CZ a.s.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání této bakalářské práce patří k náročnějším, nutností použití subjektivních testů či jejich 
výsledků pro porovnání s hledanou objektivní metodu. 

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.
Studentka měla za úkol najít a ověřit vhodnou metodiku pro objektivní hodnocení kvality video 
sekvence s mluvčím znakového jazyka. Studentka se nejspíše více než jen inspirovala bakalářskou 
prací Marka Rouska zpracovanou na téma "Objektivní hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového 
jazyka" obhájenou na katedře radioelektroniky fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v roce 2016. 
Práce studentky Bashkatové je shodná s prací M. Rouska co do struktury a logického členění, tak i 
vybranou metodou SSIM (Structural Similarity Index).

Zvolený postup řešení nesprávný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolené řešení práce nepodává žádnou jinou informaci ve srovnání s již zmíněnou prací M. Rouska. 
Program přiložený k této práci je shodný s programem M. Rouska, jen jméno autora bylo 
pozměněno.  

Odborná úroveň F - nedostatečně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Demonstrovaným obrázkům 6.1 a 6.2 neodpovídá popisná část. Jestliže byly vybírány masky 
pro zvolené oblasti ROI podle pleťové barvy, pak masky znázorněné na těchto obrázcích této 
skutečnosti neodpovídají. Odbornou úroveň zbylé části práce lze jen velmi těžko posoudit, protože 
do problematiky nepřinesla žádné nové poznatky oproti BP M. Rouska.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
jazykovou stránku.
Text práce je napsán v českém jazyce a obsahuje značný počet gramatických chyb a špatných 
větných konstrukcí, opisů odborných termínů a nevhodně použitých synonym, což zhoršuje možnost 
porozumění předloženému textu. 
Po typografické stránce je v textu také několik chyb, nejmarkantnější chybou je absence číslování 
stránek. Mezi další chyby patří nezarovnání odstavců a také, že v kapitole „Úvod“ jsou některé 
odstavce děleny uprostřed vět.
Rozsah stran 62 včetně seznamu příloh je pro tento typ práce dostatečný. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně
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 se víc než jen inspirovala prací M. Rouska téměř v celém rozsahu své práce. V práci se 
zcela shoduje pořadí odstavců, vzorců, obrázků a pořadí citací původních zdrojů. To vše platí i 
navzdory tomu, že intenzita doslovného přepisu v práci kolísá. Diplomantka na některých místech 
stylisticky mění formulace ve srovnání s M. Rouskem (slovosled, užití synonym či opisu, pořadí vět). 
Shody lze najít ve všech klíčových pasážích předložené práce, což je možné demonstrovat prostým 
srovnáním textu. Dále tedy uvádím některé závažnější příklady doslovného opisu bez řádné citace 
(podle čísla kapitol, neboť číslování stran chybí): 

Bashkatova Rousek
Úvod (kromě posledních dvou 
odstavců, které jsou 
parafrázované)

Strany 8 a 9

Kapitola 7.3 pod vzorcem 5.3 Kapitola 7.3 na straně 54 
(chybě očíslovaný vzorec)

Dále byl použit výpočtový algoritmus, který byl zcela převzat z BP M. Rouska bez řádného ocitování 
a jediná změna byla v nahrazení jména autora.
 

Další komentáře a hodnocení
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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte 
případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před 
komisí.

Domnívám se, že práce je zpracovaná v rozporu s Metodickým pokynem 1/2009, Etickým 
kodexem a Zásadami vědecké a publikační činnosti na FEL ČVUT, protože je z cca 90 % 
opisem či necitovanou parafrází zmíněné práce M. Rouska. Domnívám se, že předložená 
práce vzhledem k faktům může naplňovat podezření ze spáchání disciplinárního přestupku 
ve smyslu § 64 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách.

Lze soudit, že vzhledem k výše uvedeným faktům diplomantka k obhajobě této práce 
nepřistoupí. Pokud by tak přeci jen učinila, měla by vysvětlit, jak postupovala při řešení této
práce a jak se odlišuje, tj. jaký přínos má její práce oproti bakalářské práci M. Rouska? 
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Vysvětlete funkci a původ programu použitého v práci pro výpočty. 

Vysvětlete objektivní metodu SSIM a demonstrujte její výpočet na jednoduchém příkladu. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně.

Datum: 31.1.2017 Podpis:
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