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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Řešení zahrnuje tvorbu fyzického zařízení, kombinuje různé technologie a cílí na vytvoření prakticky využitelné

pomůcky v laboratorní praxi.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání nevyžaduje vytvoření osvětlovacího zařízení a systému pro uchovávání výsledků měření.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 81 b. (B)
 Práce je pro čtenáře dobře pochopitelná a zvolená struktura je pro tuto práci vhodná. Popis postupu automatické

detekce kolonií by měl být být přesnější a detailnější. Kapitola 4 by měla být úzce propojena s Kapitolou 3, nebo
se na ni odkazovat. Popisky u obrázků jsou příliš stručné a většinou z nich není možné zjistit, co je zobrazeno a
jakou informaci má obrázek čtenáři předat. V úvodu chybí explicitní definice výstupů a přínosu práce.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po jazykové stránce je práce v pořádku bez závažnějších problémů. Po typografické stránce je práce lehce

nadprůměrná s několika nedostatky. U tabulek na straně 47 a  49 chybí popisky. Obrázky a tabulky jsou často
nevhodně umístěny a rozdělují text. Některé seznamy jsou nevhodné (str. 6, 13, 30, 34, 35, 43,  46).
Vysázení 5.1 rovnice by mělo být kvalitnější. Obrázky 2.3, 2.4 a 2.5 by měli být kvalitnější.

6. Práce s literaturou 82 b. (B)
 Práce odkazuje na 38 zdrojů, z čehož je 10 kvalitních publikací. Ostatní zdroje jsou především studijní materiály

k předmětům, laboratorním cvičením, prezentace na odborná témata a materiály k přístrojům pro počítání kolonií.
U této práce lze použité zdroje považovat za adekvátní, ale bylo by vhodné citovat odborné články zabývající se
automatickým počítáním kolonií a kvalitnější zdroje k metodám počítačového vidění. Oceňuji, že student
nastudoval postupy počítání bakteriálních kolonií a jeho využití.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem práce je funkční zařízení a softwarové vybavení, které by se mohlo stát základem pro budoucí

komerční produkt. V tomto ohledu práce překračuje běžné požadavky na diplomovou práci. Současný postup
automatického počítání kolonií je spíše základní a výpočetně zbytečně náročný. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce je inovativní a většího rozsahu a mohla by se stát základem pro komerční produkt.
9. Otázky k obhajobě
 Jak focení z ruky vyhovuje ergonomii práce laboranta?

Nebylo by vhodné kalibrovat konkrétní zařízení, aby výsledkem byly co nejvíce nevychýlené odhady
počtu kolonií?
Jak byste upravoval citlivost (operační bod) automatické detekce? Nebylo by vhodné, aby laborant tuto
vlastnost mohl přímo nastavovat?

10. Souhrnné hodnocení 91 b. výborně (A)
 Přestože jednotlivé části řešení by jistě bylo dále vhodné zlepšovat, celková kvalita postačuje na to, aby se práce

mohla stát základem komerčního produktu. Práce je nadprůměrně kvalitní, ale stále s nedostatky. Hodnocení
zvyšuje rozsah a praktická využitelnost výsledného řešení.
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