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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Pro řešení zadání je nezbytné propojit softwarovou detekci částí oka v živém videu a výpočty přenést na

hardwarovou platformu. Proto považuji zadání za obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání nesplněno
 První dva body zadání byly splněny výborně. Implementace zmiňovaná ve 3. bodě již ale nebyla propojena s

požadovanou platformou. Testování je pak taktéž zmíněno jen velmi okrajově.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Teoretická část je velmi podrobná, návrh implementace zabírá asi třetinu práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Kapitoly jsou strukturovány logicky, část o centralizaci zornice je možná až příliš podrobná.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce je psána v anglickém jazyce, nevykazuje žádné zjevné problémy. Jelikož to ale není můj rodný jazyk,

detailní hodnocení neuvádím. Části v češtině/slovenštině (abstrakt, rozšířený abstrakt) ale na dvou stranách
vykazují drobné nereprezentativní nedostatky (typografické problémy, špatný slovosled, překlepy). Rozšířený
abstrakt je pouze překladem úvodu.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Literární zdroje jsou výborně vybrané a vhodné. Citováno je v souladu s normami.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Ve zdrojovém kódu je zpracována část detekce zornice i vyhledání oka, propojení s platformou je ale pouze

naznačeno, jelikož k fyzickému propojení nedošlo. Kód je komentován, dokumentace však chybí. Je jasně
vyznačeno, které části naprogramoval sám student.

8. Využitelnost výsledků
 Cílem práce je praktické použití výsledné aplikace na polohovatelné platformě, což ale bohužel splněno nebylo.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
 První dva body zadání jsou splněny. Třetím bodem bylo propojení s polohovatelnou platformou, což kvůli asi

měsíčnímu poškození zařízení nebylo možné a student již tento bod zadání splnit nestihl. Tím pádem nedošlo ani
k řádnému otestování na dobrovolnících, jak uvádí čtvrtý bod. Jsem proto bohužel nucen hodnotit
stupněm nevyhovující (F). Podle předložené práce ale věřím, že je student schopen poměrně rychle dílo
dokončit podle zadání.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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