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1. Informace k zadání
 Předložená diplomová práce vykazuje vyšší náročnost, neboť student řešil v podstatě výzkumný úkol. Generování

snímků sítnice oka je novinkou na poli biometrických systémů. Práce navazuje na běžící výzkum v oblasti snímání
a zpracování biometrických charakteristik oka. Zadání práce bylo splněno. Velmi chválím implementaci - aplikace
generuje skutečně velmi věrohodné syntetické obrazy sítnic oka.

2. Práce s literaturou
 Student využil doporučenou literaturu vedoucím práce a od této odvodil další prameny, které již nalezl vlastními

silami. Veškeré studijní prameny jsou relevantní k práci a aktuální.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení pan Tretter téměř vůbec nekonzultoval. Konzultací proběhlo extrémně málo, avšak na ty, které

proběhly, byl student připraven a dorazil včas. I přesto se panu Tretterovi podařilo práci vyřešit dle původní
domluvy a očekávání vedoucího práce. Na druhou stranu, i když práce skončila velmi kvalitním výstupem, jsou
konzultace zapotřebí a mělo jich být více.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena těsně před termínem odevzdání. Některé mezistavy před dokončením však byly

zkontrolovány, tj. větší část práce byla před odevzdáním konzultována.
5. Publikační činnost, ocenění
 Publikační činnost a ocenění mi nejsou známa. Nicméně výsledky práce k publikaci rozhodně doporučuji.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Konzultace sice téměř neprobíhaly, avšak i přesto se panu Tretterovi podařilo dopracovat stanovený úkol k

úspěšnému cíli a s velmi kvalitními výsledky. Vzhledem k nadprůměrné obtížnosti zadání a zcela samostatné práci
studenta navrhuji celkové hodnocení stupněm velmi dobře (B).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 25. května 2017
.................................

podpis
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