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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:
Text práce je bohužel nedopracovaný, nepísemná příloha (program) je dodaný ve formě zkompilovaného spustitelného
programu pro platformu Windows a ve formě zdrojových kódů, které nejsou dodány s instrukcemi jak je zkompilovat.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 40 (F)
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:
Typograficky je text práce slabší.
Anglický abstrakt je nevhodně oddělený od anglických klíčových slov zalomením stránky.
Text obsahuje překlepy, gramatické chyby ("...matice se rovná maticy...", a další), neformální způsoby vyjadřování a další
nedostatky.
Řádky v některých místech přetékají pravou hranu textu.
Citace v sekci 2.3.1.1 je v samostatném odstavci.
C++ je v textu práce vysázeno chybně.
Text práce chybně zalamuje řádky v místech, kde mají být nezalomitelné mezery.

Text formou neodpovídá teoreticko-informatické bakalářské práci.
Regulární gramatika a další definice jsou jen neformální. Pravidla regulární gramatiky jsou definována jako pravidla lineární
gramatiky s neterminály také pojmenovanými jako stavy a terminály zaměněny za opět neterminály. Pravá regulární
gramatika je zavedena jako její standardní forma.
Definice nedeterministického konečného automatu je definicí nedeterministického epsilon konečného automatu.

Některé sekce 2.3 zpracování obrazu jsou podané pouze abstraktně bez příkladů.
Ocenil bych ukázku 2.4 obrázku po vyrovnání histogramu.
Sekce 2.3.3.4 je prázdná (obsahuje jen nedefinovanou citaci).
Sekce 2.3.4.1 a 2.3.4.2 jsou nevhodně detailní, konkrétně diskuzí podrobností o nástroji OpenCV, která by se více hodila do
jiné kapitoly než do analýzy. Navíc nástroj OpenCV není v tuto chvíli ještě zavedený.
Text práce nezmiňuje jak vypadá nalezená hierarchie kontur pro grafické znázornění konečného automatu diagramem.

Kapitola 3 zřejmě není kompletně dopsaná, chybí popis návrhu implementace (tříd, metod, ...), kapitola testování chybí
úplně.
Rešerše existujících řešení zmiňuje pouze jedno a to na půl strany tématicky podobnou práci z FITu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 30 (F)
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:
Zdrojové kódy jsou dodané zřejmě nekompletní (chybí definiční soubory uživatelského rozhraní -- window.ui). Chybí
makefile, cmake, qmake, nebo jiný popis manuálního či automatizovaného sestavení výsledného programu. Text práce
obsahuje obrázky uživatelského rozhraní, ale není možné ověřit funkčnost zdrojových kódů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

30 (F)

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:
Zdrojové kódy by, za předpokladu, že jsou funkční, bylo možné po důkladné analýze využít.
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 často dodával výsledky práce se zpožděním, jako i text práce nebo vlastní program.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



6.    Celkové hodnocení 35 (F)

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:
Text práce nesplňuje požadavky na bakalářskou práci, u dodaného programu není možné ověřit funkcionalitu protože ho
není možné zkompilovat. Celkově hodnotím práci známkou F (nedostatečně).

Podpis vedoucího práce:


