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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání bylo možné pojmout jako obtížnější, ale v pojetí studenta jej považuji za průměrné, zejména kvůli absenci

automatického porovnávání otisků.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadaní bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text obsahuje 30 vysázených stran, textová část obsahuje 46967 znaků, což odpovídá 26 normostranám.

Společně s vloženými obrázky tak rozsah technické zprávy odpovídá zavedeným zvyklostem.
4. Prezentační úroveň předložené práce 72 b. (C)
 Struktura práce je logická, členěná na 9 kapitol mimo úvodu a závěru. Kapitoly 2 až 6 se věnují teorii otisků prstů

a zpracování jejich snímků. Kapitola 9 diskutuje nedostatky a možná rozšíření. Podkapitolu 9.3 Popis ovládacích
prvků by bylo vhodnější zařadit do příloh.
 
Text je dobře pochopitelný. Výhradu bych měl k dvojjazyčnému pojmenování tříd, které jsou uvedeny i v názvech
podkapitol.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce obsahuje významné množství typografických chyb. Přímo odstrašující je seznam literatury, který je

nevhodně zarovnán do bloku a  jednotlivé citace jsou odlišně formátovány. Některé komentáře pod obrázky
nejsou zakončeny tečkou, například na straně 14. Citace v textu jsou uváděny až za interpunkčními znaménky,
často zde chybí oddělovací mezera. Od kapitoly 8.6 neodpovídají čísla stran s odkazy v obsahu.
Po jazykové stránce jsem nenarazil na výraznější nedostatek.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Seznam literatury obsahuje 25 unikátních citací. Je zde citováno 9 odborných publikací, 2 bakalářské a 1

diplomová práce. Zbývající část cituje elektronické zdroje, včetně 2 odkazů na Wikipedii. Seznam literatury však
není v souladu s platnou normou. Převzaté obrázky jsou citovány.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Zdrojový kód programového řešení je čitelný, jeho součástí jsou i komentáře v Doxygen formátu. Aplikace splňuje

zadání a implementované algoritmy jsou funkční, byť značně využívají funkcí knihovny OpenCV. Grafické
rozhraní je přehledné a umožňuje snadné nasnímání a zpracování otisků, včetně vyznačení markantů.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace může sloužit pro demonstrační i výukové účely. K praktickému využití pro forenzní účely chybí

zejména možnost automatického porovnávání otisků, aplikace je spíše prohlížečem snímků otisků prstů.
9. Otázky k obhajobě
 Uvažoval jste implementaci automatického porovnávání otisků?

V kapitole 9.1 zmiňujete problémy s příliš vysokým či nízkým rozlišením obrazu. V jakém rozmezí se musí
rozlišení obrazu otisku pohybovat pro zajištění korektního výstupu?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Celkově se práce jeví jako mírně podprůměrná, zejména textová část působí, jako by byla dokončována na

poslední chvíli. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, navrhuji celkové hodnocení stupněm C.

 

V Brně dne: 9. června 2015
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