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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Pro řešení zadání je nezbytné propojit softwarovou detekci částí oka v živém videu a výpočty přenést na

hardwarovou platformu. Proto považuji zadání za mírně obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Teoretická část je velmi podrobná, návrh implementace zabírá asi třetinu práce. Části technické zprávy jsou

informačně bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Kapitoly jsou strukturovány logicky, část o centralizaci zornice je možná až příliš podrobná.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce je psána v anglickém jazyce a nevykazuje žádné zjevné problémy. Jelikož to ale není můj rodný jazyk, do

detailního hodnocení se nepouštím. Části v češtině/slovenštině (abstrakt, rozšířený abstrakt) ale na dvou
stranách vykazují drobné nereprezentativní nedostatky (typografické problémy, špatný slovosled, překlepy).
Rozšířený abstrakt je z většiny překladem úvodu.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Literární zdroje jsou výborně vybrané a vhodné. Citováno je v souladu s normami.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Kód je funkční, aplikace pracuje dle zadání. Kód je komentován, dokumentace však chybí. Je jasně vyznačeno,

které části naprogramoval sám student.
8. Využitelnost výsledků
 Práce rozšiřuje podstatnou funkcionalitu polohovatelné platformy pro systém na snímání duhovky a sítnice, který

je vyvíjen na naší škole. Výsledky jsou zcela jistě využitelné.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 Zadání práce je mírně obtížnější, ale bylo splněno. Student při zpracovávání tématu postupoval logickým

způsobem a vyzkoušel více postupů a algoritmů. Celý systém pracuje velmi rychle, což je při jeho použití důležitá
vlastnost. Navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře (B).

 

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

 

V Brně dne: 13. srpna 2018
  .................................
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