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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Pro řešení práce bylo nutné podrobně nastudovat pokročilejší metody zpracování signálu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Některé body zadání byly splněny s menšími rozšířeními.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva se ze tří čtvrtin svého rozsahu věnuje popisu teorie, zbytek je zaměřen na vlastní práci, což

koresponduje s přehledovým charakterem práce. Rozsah zprávy je v ideálním rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je logicky strukturovaná a dobře pochopitelná, rozsahy kapitol jsou vhodně zvolené. Kapitoly týkající se jak

teoretického přehledu, tak vlastních výsledků jsou informačně bohaté. Drobný nedostatek shledávám v absenci
kapitoly týkající se návrhu a implementace realizované knihovny, ačkoliv z hlediska povahy práce není význam
této kapitoly zásadní.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práci je po formální stránce možné hodnotit jako velmi povedenou, zpráva je napsána čtivým způsobem a

obsahuje minimum jazykových a typografických chyb. 
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 V práci je čerpáno z většího množství pramenů, většinou se jedná o odborné publikace. Vybrané prameny jsou

relevantní k tématu práce a citovány jsou v souladu s citačními normami.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Vytvořená knihovna je plně funkční, implementace je na dobré technické úrovni. Zdrojové kódy jsou

komentované a čitelné. Práce využívá knihovnu OpenCV pro načítání obrázku a další základní operace, samotné
algoritmy jsou implementovány vlastním způsobem. Méně podařené je ovládání dodatečně vytvořené ukázkové
aplikace.

8. Využitelnost výsledků
 Vzniklá práce zabývající se vlnkovou transformací a jejím využitím ve zpracování obrazu je využitelná jako

přehled dané metody a jejích aplikací pro ostatní studenty.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Předložená práce je kvalitně zpracovaná jak po stránce odborné, tak po stránce formální. Za hlavní přednost

práce je možné označit zpracování její teoretické části a implementaci vybraných metod zpracování obrazu,
kterými se teoretická část práce zabývá.
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