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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání této práce považuji za obtížnější, neboť student měl za úkol navrhnout vlastní metodiku hodnocení kvality

otisků prstů, což je téměř výzkumný úkol.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Veškeré body zadání byly splněny bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 76 b. (C)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Vytýkám však nevyvážené rozsahy kapitol. U

dvoustránkových kapitol stojí za zvážení jejich začlenění do jiných kapitol jako podkapitolu, příp. rozšíření počtu
jejich stran. Práce je pro čtenáře pochopitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická stránka práce je povedená. Jazykovou stránku si netroufám hodnotit, jelikož je práce napsána ve

slovenském jazyce.
6. Práce s literaturou 73 b. (C)
 Výběr studijních pramenů hodnotím částečně kladně - jejich počet je na diplomovou práci však velmi nízký, navíc

nejsou prameny příliš aktuální, dokonce bych řekl, že v seznamu některé relevantní scházejí.
7. Realizační výstup 89 b. (B)
 Realizační výstup hodnotím nadmíru pozitivně - líbí se mi nejen použité GUI, ale i samotné algoritmické řešení.

Špičkovou úroveň však kazí zdrojové kódy, které nejsou příliš komentované.
8. Využitelnost výsledků
 Dosažené výsledky jsou jednoznačně použitelné pro další výzkumnou činnost v týmu STRaDe na FIT VUT v

Brně, příp. je aplikace použitelná pro další výzkumníky v mezinárodním kontextu. Doporučuji publikování
výsledků v mezinárodním časopisu či na mezinárodní konferenci.

9. Otázky k obhajobě
 Je možné na základě zjištěné kvality otisku prstu, resp. dílčích částí daného otisku prstu, navrhnout

konkrétní metody vylepšení obrazu tak, aby se dané části (příp. celý otisk) prstu vylepšily natolik, že by
výsledný otisk prstu splňoval kritéria pro vysokou kvalitu a stal se tak použitelným pro následné
automatické zpracování? Pokud ano, uveďte alespoň 2 příklady typu poškození regionu a návrh na jeho
vylepšení konkrétním algoritmem.

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Zadání práce je mírně obtížnější, realizační výstup je výborný, avšak dojem mírně snižuje samotná textová

zpráva, použitá literatura a zdrojové kódy. Z těchto důvodů navrhuji lehce nadprůměrné hodnocení stupněm B
(85 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
  .................................
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