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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání této bakalářské práce hodnotím jako obtížnější, neboť se jedná v podstatě o výzkumné téma.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání práce byly splněny bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Prezentační úroveň technické zprávy je velmi zdařilá. Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe

plynule navazují a jejich rozsahy jsou vyvážené. Snad jen kapitola 1 měla být součástí přehledu současného
stavu a mírně se vymyká ostatním kapitolám. Práce je čtivá a velmi dobře pochopitelná pro čtenáře.

5. Formální úprava technické zprávy 91 b. (A)
 Formální úprava technické zprávy je velmi zdařilá - a to jak po typografické, tak i jazykové stránce.
6. Práce s literaturou 97 b. (A)
 Rozsah použitých studijních pramenů odpovídá spíše diplomové práci. Veškeré uvedené zdroje jsou k práci

relevantní, aktuální a neschází nic podstatného. Student jednoznačně odlišil své vlastní úvahy a řešení od
převzatých. Bibliografické údaje jsou kompletní a odpovídají zaběhnutým standardům.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup je naprosto excelentní. Dosažené výsledky jsou velmi pozitivně překvapivé. Panu Zubalíkovi se

podařilo nalézt řešení, které skutečně perfektně funguje a dosahuje nevídaných hodnot. Provedené experimenty
tuto skutečnost jen podtrhují. Zde pouze vytýkám drobný nedostatek - výsledky by bylo vhodné shrnout graficky,
příp. přehlednou tabulkou.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou stoprocentně použitelné. Rozhodně doporučuji panu Zubalíkovi pokračovat v této práci. Zároveň

doporučuji neprodlené publikování těchto výsledků.
9. Otázky k obhajobě
 Jaký vliv má nekonzistentní osvětlení obličeje na spolehlivost rekonstrukce?

Jaký vliv má věk osoby na spolehlivost rekonstrukce? Jaké bylo rozložení věku osob v trénovací množině
dat?

10. Souhrnné hodnocení 94 b. výborně (A)
 Vzhledem k obtížnějšímu zadání a excelentním dosaženým výsledkům navrhuji souhrnné hodnocení stupněm 

výborně (A) s 94 body. Zároveň silně doporučuji panu Zubalíkovi pokračovat v započaté práci a výsledky
publikovat.

 

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

  
V Brně dne: 2. června 2019

 Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing.,
Ph.D.

oponent
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