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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:
Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu. Její cíle byly beze zbytku naplněny. Odvedená práce dle mého mírně
převyšuje nároky kladené na BP na FIT ČVUT.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 95 (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 přiměřený. Textová část je systematicky dělena do osmi kapitol. Po obsahové stránce jsem téměř spokojen.
Ocenil bych jen informace o postupu testování správnosti aplikace. V práci se vyskytují drobné nepřesnosti (např. v Evropě
opravdu nežijí jen tři druhy želv, jen v ČR žije ve volné přírodě osm druhů, patrně se jednalo pouze o želvy rodu Testudo). V
práci jsou velmi srozumitelně popsané jednotlivé postupy zpracování obrazu i strojového učení. U Gamma korekce chybí
informace o smyslu jednotlivých konstant.

Formální stránka práce má vysokou úroveň. Nachází se tam velmi málo překlepů. Bohužel však obsahuje řadu
mikrotypografických chyb.

Autorka použila velké množství zdrojů. Jejich seznam uvádí v závěru práce. Seznam se zdá být v souladu s citačními normami.
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:
Studentka využila existující knihovny pro zpracování a porovnávání obrazů krunýřů želv. Experimentálně navolila jejich
vhodné parametry. Dále implementovala Jupyter Notebooky, s jejichž pomocí analyzovala výsledky testů, které prováděla na
dvou datasetech, z nichž jeden z důvodu nedostatečné velikosti musela rozšířit. Součástí práce byla i sada experimentů a
diskuze jejich výsledků.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

98 (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:
Práce velmi podrobně popisuje problematiku porovnávání želv na základě biometrických dat krunýře. Její součástí je
vytvoření prototypu aplikace, která by se pro tuto úlohu využívala. Výsledná aplikace bude velmi hezkým základem pro další
závěrečné práce na FIT ČVUT.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
V textu píšete, že nemá smysl porovnávat želvy různých pohlaví. Proč? Je to z důvodu odlišných krunýřů?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 97 (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:
Práce splňuje zadání. Studentka na ní musela strávit mnoho času studiem netriviálních algoritmů. Výsledkem je velmi dobře
použitelný prototyp aplikace. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou A - výborně.

Podpis oponenta práce:


