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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce považuji za obtížnější, protože od studenta vyžadovalo znalosti, se kterými se během svého

bakalářského studia nesetkal, a které proto musel získat samostatným studiem literatury.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Mohu konstatovat, že všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva má pouze 38 stran textu a zajisté mohla být rozsáhlejší.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Prezentační úroveň technické zprávy hodnotím jako mírně podprůměrnou. Jednotlivé kapitoly na sebe sice

logicky navazují, ale k jejich obsahům mám následující připomínky:
Houghova transformace kružnice (str. 10), kterou student dále používá ve své aplikaci, by měla být
popsána podrobněji.
Podrobněji by měly být popsány také obrazové filtry (kap 2.4) a ekvalizace histogramú AHE a CAHE, a to
včetně uvedení základních matematických vztahů.
Výraznější změnu by potřebovala i kapitola 2.5, která pro neodborníky v dané problematice je prakticky
nečitelná, navíc vztahy uvedené v závěru kapitoly jsou bez vysvětlení významu použitých symbolů zcela
zbytečné (celkem 20 vztahů).
Návrh ohodnocení pozice (kap. 3.1), které je klíčové pro efektivní práci algoritmu Alfa-Beta, by měl být
zdůvodněn podrobněji.
Popis funkcí knihovny OpenCV pro detekci kružnic (kap. 4.3), včetně popisu jednotlivých parametrů, není  
v uvedené podobě čitelný.    

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Formální úroveň technické zprávy také není příliš dobrá. V textu je celá řada gramatických chyb, překlepů

a nepřesností - například hned na titulní straně práce je dokonce uveden nesprávný ústav.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Ze seznamu literatury lze usoudit, že student věnoval značný čas vyhledávání i studiu relevantních pramenů.

Citační etiketu v práci neporušil a nezjistil jsem ani žádné jiné nedostatky.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup je velmi pěkný a plně funkční. 
8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem práce je aplikace, která rozpozná aktuální pozici kamenů hry Mlýny a na základě tohoto rozpoznání

určí optimální tah. Lze proto očekávat, že tato aplikace bude hráči počítačových her využívaná.
9. Otázky k obhajobě
 1. Proč považujete algoritmus Minimax za "druh algoritmu pracujícího na zpětném vyhledávání", jak uvádíte na

str. 5?
2. Jaký je rozdíl mezi konvolucí fotografie a konvolucí snímku (str. 10)?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Samotný velmi pěkný realizační výstup bych hodnotil plným počtem bodů, ale horší technická zpráva mi toto

hodnocení nedovoluje. Proto navrhuji hodnocení B (80 bodů).

 

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

  
V Brně dne: 28. května 2019

 Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
oponent
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