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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Rozpoznávání různě vybarvených a tvarovaných prvků obecného grafického uživatelského rozhraní je velmi

náročný problém vyžadující mimo jiné i rozpoznávání textu. Přesto, že existují ověřené knihovny algoritmů na
řešení dílčích problémů patří toto zadání mezi náročnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah textu (cca 48 vysazených stran + 10 stran příloh) odpovídá požadavkům.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Struktura textu je zcela vyhovující, kapitoly na sebe logicky navazují a text je srozumitelný. V úvodních kapitolách

je (vzhledem k zaměření této práce) zbytečně mnoho převzatých obrázků. V obr. 2.9 na str. 9 je pravděpodobně
chyba, obr. 2.11 je špatně čitelný. Na straně 14 je špatně ukončovací HTML tag. V textu mi chybí popis VNC - viz
bod 1 v zadání, první zmínka o VNC je až v příloze.
Autor velmi dobře a systematicky popisuje požadavky, parametry a algoritmy. Výhrady bych měl pouze k
ilustračním obrázkům 4.9 až 4.11 - jejich smysl jsem nepochopil. Heuristiky použité v algoritmech by bylo vhodné
lépe zdůvodnit. Celkově má text nadprůměrnou úroveň.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typograficky je práce na velmi dobré úrovni, výhrady bych měl jen ke špatně čitelným černým plochám obrázků

(např. na straně 29) a sazbě pomlček. Po jazykové stránce nemohu slovenský text kvalifikovaně posoudit, pouze
některé formulace jsou podivné (např. "bežiaci display" uprostřed str. 12, "prienikom výhod" na 1. řádku str. 17,
atd.).

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Seznam použité literatury má 16 položek, které odpovídají zaměření práce.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Zdrojové soubory v Pythonu mají rozsah kolem 1600 řádků. Ve většině souborů postrádám jméno autora.

Výsledná aplikace mi byla předvedena a je funkční. Výsledky testů naznačují, že rozpoznávání některých
komponent GUI je dobře použitelné.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky této práce budou využity pro další vývoj platformy Testos.
9. Otázky k obhajobě
 Jak náročné by bylo zajistit automatické nastavování parametrů rozpoznávání s ohledem na různé

vizuální styly aplikací používajících různé toolkity?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Text práce je velmi dobře zpracován, především oceňuji velmi podrobnou specifikaci požadavků a algoritmů.

Realizační výstup bude po doladění detailů použitelný v praxi. Celkově hodnotím práci jako nadprůměrnou a
navrhuji hodnocení B.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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