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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání bych hodnotil jako složitější průměrnou obtížnost. Student musel prostudovat literaturu ohledně anatomie

kůže, otisků prstů a jejich snímání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Dékla práce je na spodní hraně obvyklého rozmezí, ale rázně přesahuje minimální rozsah. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé části na sebe navazují. V jedné části textu pak zvolil stejný název

operace pro různé typy. Tím je tato část hůře srozumitelnější a čtenář se tak musí vícekrát danou část číst pro její
pochopení.

5. Formální úprava technické zprávy 81 b. (B)
 Text odpovídá všem typografickým standardům.
6. Práce s literaturou 94 b. (A)
 Bibliografické citace jsou úplné a jsou v souladu se zvyklostmi a normami. V práci je použité odpovídající

množství citací.
7. Realizační výstup 84 b. (B)
 Samotný výstup aplikace jak grafické uživatelské rozhraní tak jeho ovládání je srozumitelné a přívětivé. Pro

samotné testování rychlosti zpracování u jednotivých operací s obrazem student uvádí pouze velikost daného
obrazu pro danou operaci. V této části testování tak chybí popis zařízení a systému, na kterém bylo testování
prováděno ale také samotny popis testování, kde existuje pouze výsledek jako průměr z neznámého počtu
vzorků. Jelikož však účelem práce nebylo testování rychlosti zpracování nemá tento problém takový dopad na
celkové hodnocení.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je využití již publikovaných a používaných technik pro ukládání a práci s otisky prstů.
9. Otázky k obhajobě
 Jaký způsob by jste zvolil pro akceleraci algoritmů zpracovávajicí otisk prstu?
10. Souhrnné hodnocení 84 b. velmi dobře (B)
 Práce splnila zadání ve všech bodech. Avšak popis testování neobsahuje všechny potřebné informace pro jejich

opakování. Student vybral pro provedení testování několik vzorků jejichž počet by mohl být větší pro získání větší
přesnosti dat. Dále student vybral pro testování obrázky vysoké a střední kvality a však nikde není uvedeno jak
taková kvalita vypadá nebo podle čeho bylo rozhodnuto. Práce však jako celek je velmi dobrá a proto se
přikláním k hodnocení B.

 

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

  
V Brně dne: 10. srpna 2020

 Rydlo Štěpán, Ing.
oponent
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