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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Ve studentově provedení (rozpoznání obrazu a zvuku je provedeno pouze zavoláním externí služby) se jedná

o průměrně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Mám drobnou výhradu k 1. bodu zadání, jelikož nebyly prostudovány metody počítačového vidění, nýbrž je

uveden pouze základní výčet úloh počítačového vidění a některých dostupných nástrojů pro jejich řešení (je
však možné, že takto bylo zadání zamýšleno).

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 BP má obvyklý rozsah, avšak některé části působí dojmem umělého natahování textu práce, např. Obrázky

(pojmenované jako Výpis) 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Prezentační úroveň práce je dobrá, návaznost kapitol je taktéž dobrá, ovšem k obsahu kapitol mám výhrady. Dle

mého názoru by bylo vhodné oddělit teoretickou část (návrh jakékoliv aplikace) od návrhu implementované
aplikace. Student se spíše zaměřuje na popis obecných principů a mezi nimi občas zmiňuje vlastní aplikaci.
Kapitola 6 (Implementace) působí spíše jako dokumentace s velkým množstvím zdrojového kódu. Testování
aplikace od uživatelů by mohlo mít nějaký formální protokol.

5. Formální úprava technické zprávy 77 b. (C)
 Práce je ve Slovenštině, nedokážu tak posoudit jazykovou stránku práce. V práci se občas objeví nevhodné

obraty jako "všade možne, len nie po ruke". V prvních dvou kapitolách bylo několik překlepů,
chybějících/nadbytečných mezer, zbytek práce byl po formální stránce dobrý.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Většina externích zdrojů jsou odkazy na dokumentaci či veřejně přístupné webové stránky, což však vzhledem

k zaměření práce nepovažuji za problematické, těchto referencí je velké množství.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Aplikace je funkční, bohužel občas aplikace působí jako první verze. Např. při zobrazení receptů je každý

obrázek různě velký nebo vybraný recept lze přiřadit k nějakému termínu vícekrát, ale při odstranění libovolného
se odstraní všechny.

8. Využitelnost výsledků
 V rámci práce byla vytvořena mobilní aplikace, která je teoreticky použitelná, avšak současná verze se spoléhá

na několik placených služeb, které jsou zdarma jen do určité kapacity, která by nejspíše byla překročena při
běžném používání již několika uživateli.

9. Otázky k obhajobě
 Popište, jak probíhalo testování uživatelského rozhraní a profil zapojených osob

Je možné nějakým způsobem upravovat již existujicí recepty?
10. Souhrnné hodnocení 76 b. dobře (C)
 Zmínil jsem problematické části textu i aplikace. Na druhou stranu je vytvořená mobilní aplikace netriviální

a funkční a využivá moderní technologie, které byly v práci popsány, celkově tak navrhuji práci hodnotit 76 body
(C).

 

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

  
V Brně dne: 3. června 2021

 Šůstek Martin, Ing.
oponent

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

