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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Jedná se o práci výzkumného charakteru, které se věnuje poškozování syntetických otisků prstů. Metody

poškození napodobují nemoci, které mají vliv na reálné otisky prstů. Studium nemocí i práce se syntetickými
otisky jsou úzce specializované a aktuální oblasti výzkumu.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Zpráva se pohybuje těsně pod minimem požadovaného rozsahu. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Logická struktura práce je v pořádku. Čtenář je seznámen s otisky prstů jejich vznikem a základy daktyloskopie,

poté jejich onemocněním a generováním syntetických otisků. Rozsahy kapitol jsou poněkud minimalistické.
Kapitoly na sebe navazují a práce je pochopitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 64 b. (D)
 Po jazykové stránce je textová část v pořádku. V některých kapitolách mám výhrady ke stylistice. Objevují se i

prohřešky v typografii. Jedná se například o velké řádkování, menší odsazení nadpisů, typografické chybné
uvádění citací v textu atp.

6. Práce s literaturou 62 b. (D)
 Výběr studijních pramenů je v pořádku. Mohlo se objevit více knižních a časopiseckých publikací. Až na drobné

výjimky studentka vyhledala všechny relevantní zdroje. Vlastní úvahy jsou řádně odděleny od převzatých textů.
Citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi avšak tyto nejsou sjednoceny. Objevuje se tak několik typů citací.
Pár citací by mohlo obsahovat více informací.

7. Realizační výstup 51 b. (E)
 Programové řešení využívá knihovny v souladu s licenčními podmínkami. Aplikace simuluje několik typů

poškození avšak to k přesvědčivému výsledku nevede. Řešení je dobře zdokumentováno. Validace a verifikace
byla provedena jednak komerčně dostupným softwarem a konzultací s dermatoložkou.

8. Využitelnost výsledků
 Práce navazuje na poznatky v oblasti syntetických otisků prstů a jejich specifických poškození. Tyto poznatky

rozšiřuje o zcela nové způsoby poškození, vycházející z nemocí, které otisky prstů ovlivňují. Postupy v této práci
pak mohou být využity v dalším výzkumu.

9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem bylo dosaženo shlukování puchýřků u hyperkeratotického ekzému?

Liší se projevy vybraných onemocnění v rané a pozdní fázi onemocnění?
10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Autorka musela nastudovat podrobné informace o otiscích prstů, generování syntetických otisků a nemocech

které otisky postihují. Práce je inovativní, přináší nové poznatky. Bohužel ji však sráží typografické prohřešky a
velmi krátká zpráva. Vzhledem k náročnosti zadání uděluji výsledné ohodnocení na 55 E.

 

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

 

V Brně dne: 23. května 2018
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