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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější, neboť vyžaduje zvládnutí problematiky mimo rámec bakalářského studijního

programu. Studovanou problematikou se zabývají až vybrané výzkumné skupiny na zdejší fakultě.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo nad rámec splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah textu technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Text technické zprávy má velmi dobrou logickou strukturu. Práce je členěna do 7 logicky na sebe navazujících

kapitol a je podána velice čtivě.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po typografické stránce je práce velice dobře zdařilá. Po jazykové stránce obsahuje práce jen minimum

nedostatků a překlepů.
6. Práce s literaturou 92 b. (A)
 Veškerá uvedená literatura souvisí s tématem práce. Všechny převzaté prvky byly řádně ocitovány, bibliografické

citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup sestává ze dvou aplikací. První aplikace je určena k rozpoznávání registračních značek vozidel

pomocí dvoudimenzionálních konečných automatů, druhá aplikace pak slouží pro editaci databáze států a
pravidel pro registrační značky jednotlivých států, jenž je využívána první aplikací. Obě aplikace se snadno a
intuitivně ovládají a jako celek je hodnotím jako velice zdařilé. Při jejich vývoji a implementaci byl prokázán
programátorský um autora. Aplikace byly otestovány jak jejich autorem, tak i koncovými uživateli.

8. Využitelnost výsledků
 Práce má vysoký praktický potenciál, což dokazuje i její umístění v soutěži Excel@FIT 2015.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 96 b. výborně (A)
 Vzhledem k obtížnosti tématu, kvalitě realizačního výstupu a umístění autora v soutěži Excel@FIT 2015 navrhuji

hodnocení A.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

