
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Janečka Petr, Ing.
Téma: Multimodální biometrický systém kombinující duhovku a sítnici (id 17209)
Oponent: Drahanský Martin, doc. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce považuji za obtížnější. Důvodem je kombinace dvou biometrických charakteristik do

multimodálního biometrického systému, což jsou obvykle dvě separátní zadání diplomových prací. Tato práce
však obsahuje obě témata dohromady, což zvyšuje poměrně výrazně obtížnost zadání/řešení.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny naprosto bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah práce lehce překračuje obvyklé rozmezí. Tuto skutečnost však považuji vzhledem k náročnosti zadání za

pozitivní a očekávatelný jev.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jsou obsahově vyvážené. Práce je výborně

čitelná a pro čtenáře pochopitelná. V kapitolách jsou velmi kvalitně popsány jednotlivé relevantní části.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografickou stránku hodnotím opět velmi pozitivně. Text je zpracován nadstandardním způsobem. Jazykovou

stránku hodnotím rovněž silně nadprůměrně, přičemž kladně hodnotím i použití anglického jazyka.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Rozsah studijních pramenů odpovídá velmi poctivé práci a hlubokému seznámení se s relevantní literaturou v

daném oboru. Převzaté části jsou zřetelně odlišitelné od vlastního přínosu studenta. Citace jsou úplné a
odpovídají citačním zvyklostem a normám. Veškeré literární zdroje jsou v práci využity svědomitým způsobem.

7. Realizační výstup 99 b. (A)
 Realizační výstup je perfektně funkční. Student se vypořádal i s nekvalitními vstupními daty. Algoritmické řešení

je opravdu na velmi vysoké úrovni, včetně popsaného matematického aparátu. Experimentální výsledky a jejich
zhodnocení opět výrazně nadprůměrně vybočují. Souhrn výsledků odpovídá zvyklostem v oboru a je proveden
velmi důkladně. Zdrojové kódy jsou připraveny rovněž plně v souladu s programátorskými zvyklostmi.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou využitelné v praxi v plném rozsahu. V současnosti se tvoří v rámci projektu MŠMT

ED3.1.00/13.0271 zařízení pro automatické rozpoznávání sítnice a duhovky oka v jednom zařízení. Zde je tedy
naprosto zřejmá využitelnost pro biometrickou praxi. Vzhledem k tomu, že aplikace funguje výborně, lze
očekávat, že tento praktický výsledek může být převzat jako podklad (matematický apapár a použité postupy)
pro řešení projektu.

9. Otázky k obhajobě
 Dá se nějakým způsobem prokázat korelace mezi sítnicí a duhovkou oka jednotlivého uživatele?
10. Souhrnné hodnocení 93 b. výborně (A)
 Jak je uvedeno v jednotlivých bodech výše, práce je silně nadprůměrná, čemuž odpovídá i výsledné hodnocení

stupněm A (výborně) s 93 body.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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