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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 práce bylo splněno. Za zmínku stojí jeho vysoká náročnost - problematika rozpoznávání želv je málo probádaná (na
rozdíl od např. lidských zorniček, obličejů apod.) a velmi obtížná. Dalším prvkem zvýšení náročnosti je pak problematika
samotného datasetu, který je bohužel neveřejný a není možné jej rozšiřovat. Testování tak muselo vždy proběhnout formou
předpřipravených testů, které studentka spustila na ÚTIA.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
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:
Písemná část práce je vhodně členěná a dostatečně obsáhlá. Vzhledem k návazným pracím je těžiště práce a textu posunuto
do rešeršní části. Vhodnější a formálnější by mohly byt snad jen kapitola testování - kde ale testování ztěžovalo použití ÚTIA
datasetu, jez sám osobě není stále ideální.

Prace je psaná srozumitelně, v jazyce slovenském a bez zjevných, pro slovenštinou aktivně nevládnoucího čtenáře, chyb.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 89 (B)
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:
Nepísemnou částí je vytvořené dílo, tedy jak samotné testy provedené s použitím vhodných knihoven, tak především
postupy a workflow pro dosaženi ideálních výsledků. Zde bych znovu zdůraznil, že problematika je stále otevřená a náročná,
dosažení vysokých hodnot je idealistické (v dosaženém případě pak jasný vliv sehrál omezený dataset). Studentka vhodně
porovnala různé metodiky, a výsledky (např vyrovnáni CNN a SIFT) jsou přínosné a nad očekání vysoké.

Vhodné je zmínit, že studentka se věnovala i dalším obtížnějším částem celého rozpoznávacího řetězce. Ty, jelikož jsou
mnohem více náročné byly různě zefektivněny manuálním doladěním a přenechány pro další rozvoj práce.

Dalším bonusem práce je pak rozšíření stávajícího datasetu o jeho dodatek PP.



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:
Práce studentky bude použita a to v minimálně dvou návazných BP, nemluvě o další spolupráci s ÚTIA, kde je tato
problematika zrovna zkoumána. Stejně tak i studentkou sehnané rozšíření datasetu (a jeho formalizace) bude pro další práci
velmi přínosné.
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:
Studentka se o téma sama velmi zajímala, vyhledávala  konzultace s dalšími odborníky na rozpoznáváni a to na světové
úrovni. Pracovala svědomitě a samostatně a sama přicházela s kreativními (a úspešnými) postupy.
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:
Vzhledem k úspěšně splněnému zadání vyšší náročnosti, k jasné použitelnosti práce, aktivitě studentky  a tomu že jde o první
práci (což omlouvá některé drobné vady na kráse třeba v diskuzi) a jen s minimem výhrad hodnotím známkou A (90b).

Podpis vedoucího práce:


