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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání této bakalářské práce považuji za obtížnější, neboť se jedná především o výzkumné téma, které předtím

nikdo nerealizoval.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo ve všech bodech splněno. Především realizační část práce vyzdvihuji, neboť ta je vskutku vydařená.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 87 b. (B)
 Práce má logickou strukturu, avšak některé kapitoly (např. kapitola 2) jsou rozsahově nevyvážené vůči dalším

kapitolám. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a utvářejí pro čtenáře pochopitelný celek.
5. Formální úprava technické zprávy 77 b. (C)
 Typografickou i jazykovou stránku práce hodnotím spíše průměrně. Text je pěkně zformátován, avšak většina

obrázků je přehnaně velká. Také upozorňuji na to, že jsou "ta data" nikoliv "ty data".
6. Práce s literaturou 89 b. (B)
 Volbu studijních pramenů hodnotím velmi pozitivně. Jsou zde uvedeny veškeré relevantní prameny, včetně

aktuální literatury. Převzaté části jsou jasně odlišitelné od vlastní práce studenta. Bibliografické citace jsou úplné
a odpovídají citačním zvyklostem a normám.

7. Realizační výstup 97 b. (A)
 Realizační výstup hodnotím nadmíru pozitivně - zejména aplikaci. Zde si pan Košťák velmi pohrál s parametry a

vygenerované obrázky opravdu velmi věrně odpovídají skutečným poškozením, způsobeným psoriázou a
atopickým ekzémem. Kladně hodnotím i proběhnuvší konzultaci s MUDr. Evou Březinovou, Ph.D. Provedené
experimenty odpovídají očekáváním, snad jen jejich srhnutí mohlo být provedeno více přehlednou formou.
Zdrojové texty jsou v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky této bakalářské práce jsou určitě využitelné pro výzkum ve skupině STRaDe na FIT VUT v Brně.

Vzhledem ke skutečně kvalitnímu generování poškozených otisků prstů doporučuji publikování této práce na
mezinárodní vědecké konferenci, příp. časopisu. Dopad těchto výsledků je totiž určitě v mezinárodním měřítku.
Věřím, že tato poškození budou zajímat i kolegy, kteří pracují na generátoru Anguli či SFinGe.

9. Otázky k obhajobě
 1. Je v aplikaci možné vytvářet stejná generická poškození pro všechny obrázky v adresáři? Jedná se o

totožné objekty a jejich množství v každém obrázku ve zvoleném adresáři. Tento faktor může být vhodný
pro systematické odladění konkrétní implementace algoritmu detekce kvality.

2. Můžete osvětlit ve vývojovém diagramu (obrázek 5.7), jak funguje detekce poškození? Umí Váš detektor
detekovat jen Vámi generovaná poškození (psoriázu a atopický ekzém) nebo detekuje i jiná poškození?
Pokud detekuje i jiná poškození, potom by mě zajímalo, proč nelze generovat kombinace více poškození
do obrázku?

10. Souhrnné hodnocení 89 b. velmi dobře (B)
 Především vyzdvihuji realizační část, která je velmi zdařilá. Technická zpráva je zpracována taktéž velmi

kvalitně, celkový dojem na vynikající hodnocení kazí typografická stránka a drobné další nedostatky. Proto
navrhuji celkové hodnocení stupněm B (89 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
  .................................
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