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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo navrhnout biometrickou bránu, implementovat postup porovnání dvou osob na základě

vytváření šablon z dat z termokamery a 3D modelu a výsledný algoritmus ověřit. Vzhledem k tomu, že jde o tvůrčí
práci spojenou s experimenty, hodnotím zadání jako obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Mezi drobné výhrady ke splnění zadání řadím vágní sumarizaci informací o biometrických bránách, pouze

minimální rozsah realizačního výstupu a experimentální části.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva má rozsah ca 50 normostran, což jen mírně přesahuje požadované minimum.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Technická zpráva má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V rešeršní části jsou uvedeny

základní informace týkající se práce, ale i informace nadbytečné (například popis sériového nebo síťového
rozhraní).

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 V textu jsou drobné chyby (překlepy), ale i drobné formální nedostatky v popisu vzorců, kterých práce obsahuje

velmi málo vzhledem k charakteru práce.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student k vypracování práce použil dostatečné množství relevantních literární zdrojů, které náležitě odcitoval.

Převzaté části jsou odlišeny od vlastních úvah studenta. Citace jsou většinou v souladu s citačními zvyklostmi
s výjimkou odkazů uvedených mimo větu za tečkou, které považuji za nestandardní.

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Realizačním výstupem jsou 4 velmi malé aplikace pro PC a kód v Pythonu pro Raspberry Pi svým rozsahem

podprůměrné, podepsané a jen řídce komentované. Stěžejní částí realizačního výstupu měl být návrh postupu
identifikace osob a provedení experimentů. Algoritmus porovnání obličejů byl implementován, nicméně
experimentální část není příliš rozsáhlá. Testy provedené na vzorku 4 osob jsou nedostatečné k prokázání
funkčnosti algoritmu. Zadání je sice obtížnější, ale bylo možné ho splnit mnohem lépe.

8. Využitelnost výsledků
 Práci lze zařadit mezi vědecko-výzkumné se zaměřením na návrh algoritmu a ověření jeho funkčnosti. Bohužel

výsledky nebyly ověřeny na dostatečné množině vstupních dat a navržený postup se nejeví, jako prakticky
použitelný.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Textová část práce obsahuje pouze drobné chyby, nicméně po obsahové stránce i rozsahem patří mezi

podprůměrné. Rozsah je mírně nad stanoveným minimem a některé kapitoly jsou zbytečné. Realizační výstup
také není příliš rozsáhlý a provedené experimenty jsou pouze ilustrativní spíš než vypovídající o skutečné
funkčnosti navrženého řešení. Vzhledem k tomu, že jde o mírně obtížné zadání vhodné spíše pro diplomovou
práci, hodnotím předložený výsledek jako dostatečný.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 31. května 2019

 Orság Filip, Ing., Ph.D.
oponent
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