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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:
Téma je multidisciplinární, zahrnuje informatiku a materiálovou fyziku, což samo o sobě dělá téma velmi náročným. Uchazeč
musel zvládnout teoretické návrhy i laboratorní práci z hlediska obou oborů. Výsledný softwarový nástroj splňuje
předpoklady specifikace a jedná se o netriviální kombinaci existujících metod s vlastním tvůrčím příspěvkem. Zadání tedy
považuji za splněné.
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:
Text práce je rozsáhlý, pro bakalářský stupeň plně dostačující. Struktura práce je logická, text je rozdělen na rešeršní část a
část vlastního návrhu, přičemž vlastní návrh je v textu zřetelně vymezen. Úvodní rešeršní se vyváženě věnuje studované
problematice, jsou představeny metody, které jsou v práci bezprostředně využívány k vlastnímu návrhu.

Kapitola věnující se vlastnímu návrhu je vůči rešeršní části relativně stručnější. Ačkoli jsou uvedeny důležité vzorce, pseudo-
kódy algoritmů v práci chybí. Alespoň vlastní návrh by si vysvětlení na úrovni pseudo-kódu zasloužil.

Experimentální část ukazuje funkčnost návrhu. Srovnání s alternativními metodami chybí (takový požadavek by ale byl nad
rámec bakalářské práce), ale jsou alespoň porovnány různé metriky v rámci vlastního návrhu. Sada snímků použitá k
experimentování není příliš rozsáhlá, pravděpodobně pořídit snímky není snadné, ovšem práce náročnost pořizování snímků
nijak zvlášť nerozebírá (viz. otázky k obhajobě). Vyvstává tak otázka, zda je použitá datová sada dost velká pro použitou
metodu, práce v tomto ohledu neposkytuje příliš důkladnou analýzu. Určitý názor poskytuje jen závěr, kde uchazeč tvrdí, že
větší datová sada by mohla pomoci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 95 (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:
Softwarová část jednoznačně naplňuje svůj účel. Implementuje navrženou a metodu a byla použita k vygenerování
relevantních výsledků.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

85 (B)

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:
Téma má velký potenciál. Ten není v bakalářské práci zatím zcela naplněn, ale domnívám se, že po případném provedení
rozsáhlejších experimentů a doplnění práce o důkladnější formalismus a diskusi by výsledky mohly být publikovány případně
nasazeny v praxi, najde-li se odběratel.

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:
Jak byly pořízeny snímky dílů z nedestruktivního testování? Byl proces pořízení snímků náročný? Pořizoval snímky sám
uchazeč? A jakou přesně roli měla při experimentech Laboratoř zpracování obrazu na FITu?

Jsou řádově desítky snímků dostatečné pro natrénování klasifikačního modelu?
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:
Předloženou práci doporučuji k obhajobě jako bakalářskou. Vzhledem k otevřeným otázkám zatím navrhuji rozmezí známek
„B“ až „A“. Zodpovězení otázek uchazečem při obhajobě může hodnocení posunout k lepší známce.

Podpis oponenta práce:


