
Hodnocení vedoucího závěrečné práce
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Vedoucí: práce: Ing. Jakub Novák
Název práce: Obrazová detekce a extrakce informací z dokladů
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Datum vytvoření: 15. 6. 2020

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce si klade za cíl vytvořit algoritmus pro detekci osobních dokladů (typu občanský či řidičský průkaz) v reálné scéně a ten
následně implementovat pro praktické využití přečtení jeho údajů. Práce toto zadání splňuje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Rozsah práce je odpovídající rozsahu bakalářské práce.
Všechny celky jsou v práci informačně stejně zastoupeny, ocenil bych pouze vytvoření vlastní kapitoly pro část výsledků.
Práce je postavena na rešerši, u které převažují komerční aplikace, se kterými se nakonec aplikace srovnává. Výzkumná část
rešerše je dána do pozadí., zřejmě k tomu svádí následná potřeba použití aplikace v praxi.
V části 5.8 a 5.9 je špatně použita hierarchie nadpisů (5.8.1, 5.9.1 a nic víc).

Oceňuji jednotnost vyjadřování.
Oceňuji strukturu práce od Teoretického úvodu přes Návrh a Realizaci. Celek Výsledky bohužel není samostatným celkem.
Oceňuji celek Diskuze s osobním zohlednění použití jednotlivých metod a možných vylepšení.
Citace jsou v textu správně použity i formálně zapsány.
Obrázky i rovnice jsou správně typograficky označeny.
Práce obsahuje minimální množství drobných chyb či překlepů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů



Komentář:
Byl vytvořen funkční algoritmus z množství teoreticky popsaných metod. Byla zhodnocena jeho úspěšnost.
Byla vytvořena metodika měření reálných dat. Na základě algoritmu byla vytvořena funkční aplikace postavená na reálných
datech.
Aplikace je více robustní než srovnávané komerční aplikace.
Výsledky aplikace jsou v jasném a přehledném strukturovaném formátu.
Aplikace má zajímavou schopnost automatického určení jazyka dokumentu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Výsledek nepřináší zcela nové poznatky.
Aplikace běží v reálném provozu v praxi.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student nárazově docházel na společné schůzky. Během schůzek byl vždy určen další směr práce.
I přes to měl student občas guláš v tom, jakým směrem se ubírat, ale společně jsme to zvládli.
Student občas vypadl z komunikace na delší dobu.
Student byl schopen veškeré metody nastudovat a implementovat vlastním přičiněním a samostatností.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Bakalářská práce splnila zadání.
Rozsahem se jedná o pěknou závěrečnou práci.
Z pohledu typografie a citací je práce popsána správně.
Vznikl algoritmus řešící problém ze zadání.
Byla naměřena reálná data.
Vznikla aplikace postavená na reálných datech fungující v praxi.
Student mohl více komunikovat, více by ho pak uklidnily vlastní pěkné výsledky práce.

Podpis vedoucího práce:


